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fl 0 

క డచినవత్సరము జూల మొదలం ఆము _క్షమాల్యదకు తత్పూర్వలిఖతాపళిప్ర మైన 

టీకను వ్రాయు చుంటిని, ఆఏ నవంబరులాోే నమా గించెంసొనదిె. ఆఅందుల_కైన వరిస్షేశము 

వలన అనారోగ్యము శైకొనినది. తత్సవహానో పాయముగా డిసెంబరు జనవరి నెలలలో 
రత్నా వళీవి క్ర, మోర్వశీయములను ఆం థ్రీకరించితిని, 

అవృ త్తాంతమును.__ ఫూర్వము మదీయమాళ వికకు ముద్రణ వ్యయము నానంగిన 

వారు కావ్యనాట కాదివాజ్మయరసజ్ఞళి ఖామణులు విడవలు *రుగ్రామచా స్త ఫ్యులు జంట 

కులవతంనులు నదా'చారభురంధరులు 

చిల్లూరిభో నిధివతులు 

శ్రీయుత ఆ దొడ్ల రామిరెడ్లగారు 

విని, అత్యంత ప్రీత్యు త్సాహాములతో ఏత దృచనంగూర్చి తమయభినందనముం'చెలుపు చు 
నీతద్దంద్వయ ముద్రణ మునకు చర్యా వమైనధనమును నాకుం బంపినారుం 

రామి ౭డ్డిణరు 20 వీండ్లకుముందు విక్ర, మోర్వశీయము నాం ధ్రీకరింపుమని 

హెచ్చరించిరి, వారి ఉయాయిీాప్సితము నావలన ఇప్పటికి నెజ వేలీనది. 

వజ్లా ఏ మూ పార తోడ్పడినటి నాదు యజ్ఞ రిక్త్మగ్ర,ఢనమునకు ముల కారము అప్ర్ఫ్భాతముగా ఏజనట్ట 

యా సరన్వతీసరస్వల్సు శ్రీ లాలితునికి అత్యంతకృత జ్ఞాండనుం 

ఆయల'కోడండి రువురును గీకడ్లిగారికి విద్యకన్న ఐశ్వర్యమును ఐశ్యర్యము 

కన్న విద్యను పోటీలు'మెణసి యొసంగుచుందురుగాక. 

ఆక్టోబరు, 1921, మదరాను వేదము వేంకట రాయక క్రి, 
ఈమ్ముదృణమున విద్యార్థలయువప యోగార్భము మా మిగ్రులు VU ధరణికోట 

వెంకటసుబ్బయ్య, ఎమ్, వీ, బి, ఇడి., “ఉధయభామహ్మాప్రవీణ శ్రీ సంగుభొట్ల నారా 
యణశర్శ గారలు రచించిన వివరణాపోగ్ద్యతములను వేర్చితిమి. శ్రీ తాతగారు ఉత్తర 
రామచరితో పోద్ధాతమున రచించిన “శాటకలత్షణ ప్రతిని కొలందిమార్చులతో నిందు 
ముద్రించితిమిం ,లాతగాలే తమ సాంతవ్రతిలో నూచించియురిడిన కలంవిషయము 
లను వివరణావశమున మామిత్రులు హెచ్చరించియేయున్నా రు. ఈముద్రణమును సర్వ 
విధముల విద్యార్థి సుగమముగా "నెజ వేర్చినారము, ఇందు మాకుతోడ్నడిన మామిశ్ర్రు 
లకు ఇ'వె నూవందనములు 

జాను ౧౯ ౨౩౭ మదరాసు. చ," "శకులు, 





రత్నావలీవరిపష్కూ.రము, 

“చాతుర్విధ్వ మముష్యు కష్ట దె వేభ్య ఉళ్లాసితం, 

కర్తుం భూత భవిష మృతో రల మిదం ప్రత్యకుతా “మర్గయోః, 

అంగత్వం షన. ఇ స్వ సకలాః కామం స్వదంలే భు. 

సామ్రాజ్యస సఫలం న కస హృదయోాల్లా సాయ నాట్యామృతమ్ క 

ీవాద్దుండు, తద్ద)౦గములును, 

సంస్కృతమున రత్నావళీనాటికను రచియించినవాండు. శ్రీహ 
రుడు, ఆయన వీ యడర్శిక, నాగానందము అను మం రెండు దృశ 

కావ్టములం గూడ సంతరించియున్నాండు. ఈ మూండురూపకము 

లందును త్తం ద్రోత్సవము” (నాగ్యా “వసంతోత్సవముి” (రత్నా) 

“సిద రాజచరితముూో' (నాగా “వత్స రాజచరితము” (ప్రియ, రత్నా)- 

అను నలఃతి మార్పులు- ప్రకృతోపయోగమునశై చేయోబడినవి - ఒకటి 
రెండు దక్క, వ్రరోచనయు, ప్ర వ స్తావనయు ఒకటిగ నేయున్న వి, అంతియ 

గాక “వ్య_ ర్వ ్వంజనథాతునా”ి, “అంత్యప్పరాణాం విపాతవ్యవవస్థః ర 

అను రెంకు న్లో కములు నాగానంద పి యదర్శికలలో సమానములు. 

మలీయు ప్రియదర్శి కా రతా షో వళులలో భరతవాక్యన్సి క మొకండే. 

ఇత్యాది కారణముల చే నీరూపక త్రయము నేకకవి కృతమని చెప్ప 

నొప్పును, 

శ్రీవార్తుని కాలము, 

హర్షులు వక్కురున్నట్లు చరిత్ర చే. చేటవడుచున్నది. అందు 

ఈరూపక త్రయ వ్రణేతను నిర్ల కము తు మతభేవములు కలను. 
నైషధమును వి" గగ్గాదాపధముగా రచియించిన కు కలండు, 
ఆయనర త్న్నావళ్యాదులకవి కాండు. ఈ మామల్ల దేవీషీ వారపండితపుత్రు/డగు 
నైహధ్యశ్రీహర్టడయ తనవి ౧ "ంజెప్పికొన్న గృ గంథములలో రూపకములు 'లేవు. 
రత్నావ ఛ్యాదులు లేచే లేవు. గృంథశై లియందును భేదము మిక్కుుటముగం 
గలదు, కన్యాగు-బ్రేశుడగు జయంత్రచం దు నియాస్థా నమున నితడు 

ఆసన తాంబూలదగ్భియ మ రాస్ట్రావలం చొందుచుంజెనట్టు నై షధమునం జెప్పి 

కొొనియున్నాు, దానకౌొననములచే ఈజయంతచం ద్రుని కాలము స్ట్ 
శా 

ధ్, 12వ శ తొాబ్బమని చరిత్ర, కార నిర్ణయము. రత్నావళ్ళాదికృతిక ర 



ఇతనికన్న మిక్కిలి ప్రాచీనుండని గం నిర్హీతము, 
మణీయు నిత్రలయ స్ స రతా వళి శ్రీహర్హుః డన్ననో, తద్రూపక 

వస్తావనలంబట్టి రాజని యు, “నానావద్దేశాగత రొజు లనేకులు తేళ్చూద 
పప్తోపజీవ్రలనియు” లేటపడు చున్నది. సగ వీంరువురు భన్నులని 

తేలినది. 

మతి వ ప్రకృతహర్టులు రాజతరంగిణి యందు కారీ రచేశాధీశుంశుగ 

నఖివర్షితుం డని విల్బనుపండితుని యాక యము  అందితడు  కవియని 

కలదుగాని ప్రి యువర్శి కాజ నాటకములు తృదృచితములని "లేదు. అదయు 

గాక్ర Men ల్ త్ర 12. వశ తొబ్దమువాడు చరిత కారులు తేల్చి 

యుండ, రత్నాఐళ్యాదులప్ర ప చేశ సంతకము బూర్వుండన్ ప్ర వమవాణములు 

కానవచ్చుచున్న వి. శీ శ 1012 కాలపువా(ణు "భోేజూవ డు తన సర 

స్వతీకం గాభరణమునరదును, తత్చితృవ్వుండగు ముంజభూపాలుని యా 

నాని నలంకరించిన యాలం కారికనోవరులు ధనికధనంజయులు దళరూవక్ర 

తేదవలోకములయందును రత్నా వళ్యాదిరూవకములనుండి శ్లోకముల 
నుదాహరించియున్నారు. అందుచే నీ శ్రీహ్నాండు కారీ శీర చేళాధిళుని 

కన్న 'వేజనియుం, దత్చూర్వుండ నియుం వలమకచ్యా 

దామోదరగుస్పుయ క్రీ. శ. రవ శతాబ్దమున కాశీ రము నేలిన 
జయావీడునినుం తి త్రి-స్వవిరచిత కుట్టి నీమతములో' “ఉదయగరతటాంతరిత 

మియంి” అను రక్నావళ ప్ర ప్రభ మాంకస్థశ్లో కము నుగ్ధరించుకే గాక, 
రత్నా వళకథ చెప్పి 

“ఆకగ్లి ప్టసంధిబంధం రత్నావ లికత్నమ్ *” అని కొనియాడి 

యున్నాడు. అందుచే రత్నావళికవి 8వ క తాబ్చికిని బూర్వ్యుండు 

కావ లెను. 

వక, స్టా నేశ్వర కన్యాకు బ్రేళ్వరుండును, ఆర్యావ_ర్హము నేలిన 

వాండు నగు శ్రీహర్ష వరనుం డొకండు కలను. ఆయన యగోవతీ యథా 

కరవర్గనుల చుస్తు డు స్ట్ వక్రత వృళ్యు కావ్యువచయిత అతందేయగ్పన నని 

వెక్కు._రు చరి త్ర కా “ల యఫి ప్రాయము. ఈ క్రీ హర్ష వర్గనుండు శ 

శ 7ఎ శతాబ్ద 19 బ్రశమూాగ్గసమవాయు. సదాసోనకబిగోనుందిన భట్టు 

బాణుడు ఈశవిచంత్ర, యం సే “వాగ్గచర్నత్స” మను నాఖ్యాయికి గా రచిం 

చెను అందు భట్టబ" ణు డు శ్రీవార్ష న సర్ధసుని మవోవిద్యాంసుని గా నభి 



తె 

వర్శించినను రత్నావళ్య్యాది రూపకక_ర్రసుగాం జెవ్పలేదు. హర్షచరిత్ర 
ర్షనర్భనుని పూరషచరి త, తముతోనే సమా _వమౌట చేతను, ఆొవూర్ళో 

~~ యుదవమమ మగుట వెతవు, హర్ష చరిత రచనా కాలమున 

కతండు రూపకముల (వ్రాయమియు, తగాగ్గతే (వాయుటయు, అందు 

చేతనే బాణుడు హర్ష చరితమునం జెప్పమియి సువంభవములే. ఇషిగాక, 
బాణభట్టుని శ్వ్యోగును. “డగు మభయూారగవి రశియిచిన ల 

మునకు మగుసూచను సు, gy . త 1658 శొాతమువా* పం ఖభావబోధిని 

యను యాన్ట్రఖ్ట్య ఇ వాని, అందు a ణా ఖివర్షి నుం డగు శ హారి (డే రత్నా నళీ 

నాటుక కివియు oe వం దియున్నా శు శ్రీ వార్డు మరతోపంకరదకే 

భారతదేశమునకు వచ్చిన మైనా దేశయా త్రీ త్రివల ము ఇత్సింగు స్వయా త్రో తో 
దంతమునంచు “శీలాదిత్సమహారాణా డ్ హర్ష వర్ధనునిక నమా నర 

రము) బోధిసత్వ జీమూతేవాసానునికథను రచియింంచ్కి నేర్చరగులైన 
నటుల చేత దానినాడించి బహూుజనీన మొన స్చను” అని వానెను. 

ఈవాక్షములు నాగ నంనమును గూర్చినవని పెక్కుగు చరిత్ర కారుల 

యయభి వొాయమి. 

SoG 

షః మూండునాటకముల నాందీశ్లోకనులు శ్రీహర్ష వర్గనుని మతా 
శ్రయముల పరిణతిని జూటుచున్నని, ఎట్లన శ్రీవ హగ్టొండు మదట శైవ 

మతావలంది గానుండెను. ఇందులకు వ. వార్ష చరిత్ర ప్రమాణము. 

మ౭ీయు, 

“పరమసాగత; సుగతత్తర పరహీా వేత; ము గమభ ట్టారక మవాో 

రాజాధిరాజ శ్రీ రాజభున గన దః తస్యాను జ సక్వాదాను థ్యాతః వరమ 

"పాళశ్వరో మెహాశ్ళరఇ్లం సగ్వపత్యాను;ంఫో పరమభట్టారక మవో 

రాజాధిశాజశ్రీహాన్షః. ..న్వహస్తోమమ మవార జాధిరాజ శ్రీహర్ష స్య” 
అని హర్ష శకము ర లో, అనగా Ey శ. 628629 లో, తాను 

రాజ్యూధి. తరము se us యిమువడి రెం డేండ్లకుపిమట, వాయలబడిన 

శీ హర్ష వగ్లనుని యీ (బన్ సరా శాసన వాక్యము Reed ప్రమాణములు, 

వు. ఆనుగుణము లే శస్రాయవ రి కారత్నావళుల నాందీ శ్లోకములు 

ఆయన శై వమతాఖిమానమసరు ని నిగర్శనచులుగానున న్నవి, అనంతరము 

వా్య్యానుత్సాంగు ప్రో ణా సాహానున శవా గుడు బౌద్ధమత మవలంబిం పె 

నని చరిత్ర, నుడువ్రుచ న్నది. నా గానండ నాంది జినస్తాత్ర, పరమగుటయు, 



చ్చే 

నాటకము బౌద్గముత స్కథాన సిద్ధాంతసాధనమునకై నాగులయానంద 

మున శె శరీరమును సమర్పిం దినజిమూతబోధిసత్వునికథ  యగుటయు, 
శ్రీవాన్దని నవీనమతావలంబనమునకు సరిగ నున్నది. ఈ కారణము చేత్రను 
ఈనాటకముల మూః:టిని రచించిన వాయు శీ హర్ష వర్గనుడేయని సిద్ధాం 
లిత మగుచున్న ది. 

రత్నావళ్ళా2రూపః ములక్షవి శ్రీహగ్షంకు కాండనియు. భాసుం 
డను వేరిటి ఛావకుంకు (=చాకల్సి ఘటకర్పర కావ్యరచయిత, రత్నా 
భాం | ఆద లే 3 అధు వళ్యాదినాటకముల రచియించి ధనాళ చే తన కాశ్రాయుండై న శ్రీహర్హుని 

చేరు పటినటు రాజశేఖరుడు (‘§.* 10 శే) చఛాటినాంయయ. వుమటు. 
నం nes WW త డును కావ్య ప్ర కాశికలో కావ్య ప్త యోజనములను కొ వం యళ నేఒర్థ 

కృతే” అని చెప్పుచు, “ఆగ్లకృ తే” అనుదానికి “రీవారాడదే కావకా 
డొ SEES థి 

దీనాం ధనమ్” ఆని ఉదాహరణము చెప్పెను. వ్యాఖ్యాతలు, 

క త్రీహర్షో రాజూ థావకో రత్నావళి కార్య, 'తేనరాజనామ్నా 

రత్నానళీ కావష్టంకృ త్వా ధనంలబ్ధమ్* ' అని మహాళ్వరవండితుంయను- 

స [శీ శ్రీహర్షస్య శాజ్ఞోనామ్నా రత్నావళీనాటకంకృత్వా  థావ 
కాఖ్యకవి రృవాధనం లేభే ఇతి ప్రనిద్ధమ్” అని ప్రభాకరుడు వివ 

రించిరి. అనువవత్తులు వెక్కుులుండుట చే ఈవముతము సరి కాదు. ఈథావ 

కండు భాసుండేమగుచోో భాసును కాలిదాసునిచే (మూళవికలో) 
“ప్రథితయశసాం భాససౌమిల్ల క కవి పుత్రాదీనాం” అని కీ ర్తింపంబడిన 

వాదు కావున కాళదాసునికంకు పూరుడు కావలయును. అందుచే 
శ్రీహర్షుడును కాళిదాసునికిం బూర్వుడగును. డానికిజూలిన ప్రమ? 
ణము "లేవియు సులల సులల కాక పోవు కు కాక, ర త్నావళ్య్వొదులందు 

కాళిదాసుని గ్ర ౦థానుకరణములు పెక్కులు గానవచ్చుచుండుట చేతను 

అది సరికాదు. మణీ ఈష్టము తప్పించుళొనుటైతై మజియొకభాసుని 
కల్పంచ్చి ఆభాసుని నిలువంబెట్టుట్నకె కొందటు పెక్కు. ప్రయాసముల 

పాలై నారు, ఇందుబశైె. ఛారందారంజశరేగారి పాటులు తద్ర త్నావళి 

వీలికలోం గసవచ్చును. ఇట్టి కల్పనమునకు మజేయాథారమును లేదు 
కావున వ్యర్థము. మణి కావస్టప్ర, కాశి కా వాక్యమునకు “బాణాదీనాం 
ధనమ్ అనియుం భాగాంతేరయు గలదు. గవనుపారి హఊోలువండితుండు 



రీ 

రత్నావళిని బాణవిషయుము చేసినాడు. బాణుండు శ్రీవాప్టునినుండి 

యపారధనము వై కొనుట కనేకప్రమాణము లు కలను. 

“-హపామ్నూ ౦ఫారళ తినివా, మదము చాం బృందాని వా దంతినాం, 

శీహాస్హేణ సమర్పితానికవయీ బాణాయ కుత్రాద్య లే, 
యా బాణేశ తు తస్వసూ_క్రినికరై రుట్టంకితాః కీ ర్తయః ” 

సారసముచ్చయము, 

శ్రీవార్షో వితతార గద్యకవయే బాణాయ వాణీఫలమ్, 
సద్యస్పత్రియ యాభినందమపిచ శ్రీహర్ష వక్షోగ్ర పాత్ . 

రావ చరితమహాో 5 "వ్యమ్ము 

స్వయముగ జాణుండే హర్ష చరితమున,-___ 
“న్వలై ఎ రేవచాహోోభిః పరమృషప్రీ తేన వప్రసాదజన్మనో మానస్య 
ప్రేమో విస్తంభస్య ద్రవిణస్య నర్మణః ప్ర భావస్య వ రాంకోటి 

మానీయత రాజేంద్రేణ.” అని, 

కాని వీనిలో నీధనము రత్నావళ్యాదినాటకములతై శ్రీహర్హం 
డిచ్చెననుటకు ప్రమాణము లేదు. తనచరిిత్త బ్రాని తన్ను నిర్హిద్మయ 
శోవి రాజితునిగ నొనర్చిన బాణునికి శ్రీహర్దుంయం అందులకే ఇక వేయి 
మడుంగులు ధనమిచ్చినను యు_క్టమేయగును. రాజుగృంథము వ్రానెనన 
గానే దాని నెవనికో పండితునికి అంటగట్టుట కలదు. ఈయాలం కారి 

కులమాటలు నట్టి వే కానోపును, అందుచే ప్రియదర్శి కారత్నావళి నాగా, 

నందనులుఆరూవకములం దున్న క్లే శ్రీహర్ష నర్గనకృతము లని సిద్ధాంత, 

ముచేయుటయే సముచితము. 

రచన్న్మాక్కమము, 

వీ యదర్శి కా రత్నావళి నాగానందములు ఆవరుసనే రచియింపం 

బడినవి. నాగానందము క్రడపటిదని ఇదివజశే నిరూపించితిమి కడమ 

శెండునాటికలలో ,పి యదర్శిక మొత్తముమిోం:ద “శృం గారరసఘుటిక* 
యనందగి “సూక్షములో నే మోకుమున్నట్లు చిలుతుకతనముతో నే రస 
వ_త్తరంబుగా వెలయుచున్నను, సన్ని వెళ సౌభాగ్యమున రత్నానళికన్న 

తక్కువదే యనుట నిస్సంళయము. మజీయు ఆ యక్క చెల్లిండ్రలో 

ఇళ్లెలు రత్నావళియే ఆలంకారికుల మనసును “హెచ్చుగ హరించి 
నది. అందుచే వారు అకుగడుగునకును రత్నావలిని స్మరించియున్నారు. 
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అందు చే రత్నావళి శ్రీహర్దుని నాటకక ళావరిపాకమున మభ్యేమార్షమున 
నెసలారు చున్నది, 

నాటికలు: మాళీవికా ,పీ చీయదర్శి కా రత్నావళులుం 

శ్రీ వార్టుని మాడు రూపకములలో శెండునాటికల్కు (ప్రియ 
దర్శి కారత్నా వళులు, నాటిక ఒక రూవక నిశేవము, భరతముని రూప 
కములు పాయని నిబంధించి వానిలతుణను ప్రృవంచిం చెను. ఆపవవయు 

శుషరూవపకములు, నాటిక యందులోనివ కాదు. దానిని భరత్రముని 

యు ద్దేశింపకయు లక్షించినాండు. పిమ్మట భరతముని ననుసరించిన ధనం 

జనముంకు దళరూవకమునందు నాటికను సంకిర్ల రూూపకమని వేర్కొ._నెను, 

దీనిని సింగభూపాలుడు విపువీకరిం చను. నొటకమునుండి * వృఖ్యాత 
నృప నేతృత్వమును”  ప్రకరణమునుండి “బుద్ధికల్పితవ స్తుత్వమును” 
వైకొని నాటికను కల్పించి నట్లు తన్మతము. సంకీర్ణములలోను నాటిక 
ఒక్క-టిమా త్ర మే ప్రయోగార్షమని దళరూపకము., సాహిత్యదర్చణ 
కారుడు పదునెనిమిది యువరూపకములం బేర్కౌ_ని అందు నాటికను ఒక 

దానినిగా పరిగణించెను. ఆతండు చెప్పిన నాటి కాలకుణము, 

“నాటికయందువృత్తము కవి కల్పితము. స్త్రీలబాహుళ్యము, 
అంకములునాలుగు. ప్ర ఖ్యాతుండుధీ5లలితుండునగు నృవుడు నాయకుండు. 

రాణకింజెంవనచిగాని, సంగీతవ్యాపారమున నున్నదిగాన్తి నృపకులముది 

నవాను రాగ కన్య నాయిక. 

“నాయకుడు దేవివలని వెజప్రుచేత ఆకులుండగు చు ఆనాయిక యందు 

వ_ర్టిల్లును, దేవి నాయికకన్న వయోధికురాలు, నృపవంశసంభూత 

ఎప్రగల ,. మాటిమాటికి మానముంబూనునది. నాయికానాయకుల సంగ 

మము ఆమెవశముననుండును. ఇందువృ త్సికెళికి, విమర్శసంధియుండదు,” 

వే, వేంక టరాయశా స్త్రులవారి యాంధ్ర సాహిత్యదర్నణము. 

ఈలశతుణమున “విమర్శసంధియుండదు” అనుభాగమునకు విరుద్ల 

ముగా దశ రూపక కారుడును రసార్ల వసు థాకర కారుయను రత్నావ 

నుండియే విమర్శసంధికి వు చూపి వీయున్నారు. ఇందు “*నాలుగంక 

ములు” అనుభాగముచేం గాకున్నగడమలవణమునకు కాళిదాసుని 

మాళవి కాగ్నిమి త్రమును సరిపోవుచున్నది. చతురంకి కాత్వమును భేదక్ర 
ముగాం చెప్పుట కేవలము జఘన్యముగా నున్నది. “చతురం కాది భేదకం చే 
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న్న తల్థ మమ్” అని రసార్లవసుథాకరకారుడు దానిని ఖండించెను, 

మణి “ఉపపత్తులబాసాుళ్యము చే మాళవిక నాటికయేయని చెప్పందగి 
యున్నది. ఇందులశకే కొన్ని కారణములను ఇట చూపుదుము-ా 

(1) వ్ర. మాళవిక నాటకమని యందేకలదు. మజినాటికయను 
బట్టుపాసగును? ఉ.. నాటకమనుళ బము సర్వరూప కప రా్యాయము. బట్టు 

భరతనాట్య థాన్త వ్యాఖ్యాత అభినవగుప్తాచార్యపాదుల యనుశాసము 

కలదు కావ్యేషు నాటకం sos “నాట కాంతం హి సాహిత్యమ్” 

ఇత్యాది ప్య్యృవవహారముల య దు ప్రకరణముశకొని ది నాటిక కానిది అని 

నాటకళ బ్దార్థము కాదు. ఆది రూపకమాత్ర వాచకము, “నాటకశాలి 

లో కడమరూవకము లాడరా? ఇవిగాక “నాటిక” నామము ఆకాల 

మునకు వ్ర;నీద్ధము కామి" కొళీచాూసుడు మాళవికకు నాటకమను వేరిడి 

యుండును, ని కృమోర్యశీయ శ్రోటకమునకును మాలతీమాధవీయ 

చకరణమనునకును నాటకవ్యవవోరము బహుుళముగం గలదు. కావున 

ఇది బాధకము కాజాలదు. 

(2) ప్ర. నాటికలలోనెల్ల నాలుగంకములుండఃంగా మాళవికలో 

నై దంకములు గలవే ఇదియెట్లు?! ఉ. “చతురంకి కాగ్యము భేదకముగా?౭ 

జెప్పుట పొసంగదను రసార్లవసుథాకనబవాకములు ముందే చెన్పంబడినవి. 
ఇది వర్ల నమా త్రము. దశ యావకాదులయందు రూవకములకు వరన్చర 

భటకములునా ఇప్పంబడిన లతణములలో నిది లేదు. ఆభేదకములు 

మూయ (1) వస్తువు (9 నాయకుడు (3 రసము. (వస్తు నేతా రస 
_న్తేషూం భేదకాఃి” దశ) ఈమూంటినిబట్టి పరిశీలించినచో మాళవికనాటి 
కయేయని యేర్చడును. ఎట్టన (1) రసము శృంగారమే. ఇందు విప్రతి 
పత్తిలేదు. (2) నాటకనాయకుండు ధీరోదాత్తుడు కదా కావలెను. మతి 
నాటికలందుబ లె మాళవికయందు నాయకుండు ధీరలలితుండు. అతనికి ధిర 

లలితలత,ణమే సరిపోవును, రత్నావళి వ్రీ్యయదర్శికలలోని వత్స రాజునకు 

అగ్నిమిత్రుండు. మాళవికనాయకుండు, సర్భవిభముల సజాతీయు(డు, 
శ్రీ)రామాదులకు కాడు. అగ్నిమిత్రునకు ధీరోదాత్తలకొణము సరి 

పోవదు. (శె వస్తువు నాటకములందు ప్రనిద్ధముగ నుండవలెను కదా. 
మాళవికౌగ్ని మి త్రకథా లేశ మైనను వూర్వ గృంథములందు లేదు. విష్ణు 
పురాణాదులందు అగ్నిమిత్రు నివేరుమాత్ర మే కలదు దానిచే నాయ 
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కుని ప్రఖ్యాతత్సముమా త్రము ఏర్పడును. మాళవికవేసుగాని ఆమెను 
అన్నిమిత్రుడు వలచిపెండ్డాడెనని కథావీజమేని ఎందును లేదు. 
అందుల మాళవికకథ వఖ్యాతము కానేరదు. అట్లు కాకున్న మాళవిక 

నాటకము కాంజూ.దుకదా. కాళిదానుని కాలమునకు ఈకథ ప్రనీద్ధముగ 

నుండి యుంధదుననుటకును చఛమాణము వలయునుగదా. అది యందును 

కాన్పింపదు.  బుద్ధికల్పితవ స్తుత్వ మును పృఖ్యాత నృప నేతృత్వమును 
మాళవికనాటికయే యను సిద్ధా తమువై వునకే ముల్గుసూవుచున్న వి. 

ట్లు నాటకశిరోమాణికమగు ఫాకుంతలమునను, శ్రోటకతల్ల జ 

మగు వికృమోర్యశీ మమునను, నాటిక్నాపథమమగు మాళవికాగ్ని 
మిత్రమునను, కాళిదాసుని వ తిభగంగయుంబో లె మువ్వుగను ప్రవ 

హించి సర్వసారస్వతలోక్రవవి అ కరణకునుమిన దను సిద్దాంతము 

కరముశే యముకదా. ఇట్లు మాళవిక నాటికలశెల్ల కన్న తల్లియని 
మాముతము., 

నాటిక ప్రకరణాదులంత పెద్దది కాదు, (“నాటి కాస్వల్పవ స్తుస్యాత్ ”). 
దళరూపకములలో నిశ నాటకప్రకరణముల సారభూత్రము. సూక్ష్మ 

ములో మోతముగనుండు చిన్నళృ్ళంగారమయరూవకవివేషమును 
కల్పించు కవిసంకల్పమే ఈనాటికకు జన, కారణముకానోవును. నాటిక 
నాటకమంత భావోద్వేగ కారియును (56%069) గాదు “్టీకులో 
“Neo comedy” కిని నాటికకును సన్ని హితసంబంధ మున్నదని పోల్పి 

చూచిన లేటపడును. ఆంగ్రమున దీనిని “COUrt Comedy” అనం 

బోలునన కొందు యాశథ యము. మేక్సియరుమవాోకవిక్చతము లగు 
“Romantic Comedies” తో నీనాటికలు కొంతమట్టుకు సరిపోలును. 

పదునెనిమిది యుపరూపకములలో నాటికయే ఆగ స్థానమున వజులును, 
వలన అదొక్క._కు వప్రయోగార్హ్యము. అది శృంగార రస గుళిక, కడవు 

రసముల నేదియు నందు ప ఛానముకానేరదు. నాయికానాయకులు 

నృపకులసంభూతులు. అందు చేతనే ఒకఠీవియు నుదా త్తతయు-సాథారణ ' 

జవ నేతృత్వము చేం గలుగనివి _ నాటకమునరకు. గల్లునని మటొక సందర్భ 

మున బ్రౌడ్లే చెప్పినవాకము ఇట లెన్సగా సరిపడును. 
నాటికలో విదూపషకునిప్త్రాథాన్యము హెాద్చు. నాటక ములలో 

మౌళి భూతమైన కాకుంతలమున విదూపషకుండు “మృత్పిండబుద్ధి”, 
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ఆతిశాకుంతలమైన యు_త్తర రామచరితములో విదూపుకుంజే లేండు. 
ము ద్రారాతుసమునను లేడు. నాటకములు భావోత్క్మటములు 
(‘Serious’) అగుట నందు నాటికలో బలె విదూషకునకు అకుంఠిత 

ప్రాఖాన్యము లేదు నాటికలయందన్ననో విదూవకుండు నాయకునకు 
“కార్యాంతర సచివుడు” (మాళవిక) నాయకు(డు_ధీరలలితుడు కావ్రన- 

రాజకారములను మంత్రి యధీనముగోసి “ కామవ్యవహాకములలో”” 
వ్యాపృతు:డు కాంగా, విదూషకుడు అందు మం త్రిమై ఈ “'సంధివిగ, 

హచింతలో అమాత్యయౌాగంధశాయణుని మించినవాడు (రత్నా. 

పుట. 80) అగును. నాయకున కతండు వి గ్రోమస్థానము” (రత్నా 4. అం.) 

అతండులేక నాటికయే "లేదు. అత్రనికార్యకెశలము అద్భుతము. 

ఈ నాటికలలో కథాసార మొక్క-టియే మాళవికారత్నావళీ 
వ్రీయదర్శికలు కథలో చాల బోలును. నాయిక తొలుతనే నాయకునకు 

సత్ని గా సంకల్పితయగును. సంకల్పను నెజువేజక్రఫూర్వమే నాయిక 
వదో యొక యలవోక యిక్క-ట్టుపాలై స్వజనమునుబాని ఎట్టో నాయ 
కుని యంతిపురము చేరును. అందు రాణికి దానిగానుండ నాయికను నాయ 

కుడు మొదట (మాళవి కారత్నావళులయందుంబోల్కె చిత్తరువు 
లోనో, కాదా (ప్రీయదళ్శికలోనుంబ లె, ప్రత్యకుముగనో చూచి 
వలఫృంగోనును. విదూషకుని కామతం త్ర,కౌళశలమువలన సమాగమము 

సంఘటిల్సి అంతలో చే వేరియాటంకములచే బెడినీపోవును చేవి నాయి 
కను 'చెజయందుంచును. చెట తప్పించుట కద్సుతో పాయకల్పనము. కడ 
వట నాయికను తవీయులు, రాజాస్థానికి కార్యాంతరమున వచ్చినవారు, 

గుటుతింతురు. ఆమె రాణికి బందుగురాలగును. రాణి నాయిక నాదరించి, 

తన పూర్వ కాఠిన్భమునకు అనుశయమొంది తనవేతితోనే యామెను 

నాయకున కర్పించును. ఇందు రాశిగారిదే స్రాభవము, మాళవికలో 
'దేవేంయే రాజును “ఆర్యపుక్రుండా, నీకు ఇంకను వీమి ప్రియము చేయు 

దును అని యకుగుటయు, రాజు “*9ఇంకనుం శబ్రీయముండునా? 

అయిన నిట్లగుంగాక..“నీను ప్రసన్నవక్తవయి నిత్యము నన్లనుచుండు 
చండిరోో అని ప్రాక్ట్చుటయు రాణిగారిస్తాభ వమునకుం దలపొాలము. 

వ్రీయదర్శికయందును అకు, 
కొన్నినాటికలలో నొక బౌడ్ల పరివ్రాజిక నాయికకు లోలోవల 

సావోయ్యము చేయుచుండును. ఉదా. మూళవికలో వండితశాళికి, 
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ప్రీయదర్శికలో సాంకృత్యాయని, మృగాంక లేఖలో నిద్దయోగిని 

కోన్నిట భృంగములో వానరములలో కథ వెంపకమునకుం దోడ్చణు 

చుంకును. ఉదా.--- మాళవికలో వింగళవానరము రత్నావళిలో 
సాహింణపుంగపి, ప్రియదర్శికలో తేటితుటుము. 

అన్ని నాటికపలో నించుకయున్ధ వస్తావము కలదు. ఇంకను చిల్లర 

సాదృశ్యము లనేక్రములు, 
ఈనాటికలకవులకు మేలుబంతి కాళలిదాసుండు. నాటి కారచనమున 

నిప్రణ కవి” శ్రీవార్దండు, ఈయన మూండురూవకములలోను రెండు 

నాటిక లే. 
రత్నా వళీ నాటిక 

“ఆశ్మిష్టసంధిబంధం, సక్నాత్ర త్ర సువర్ల యూజితం సుత రామ్్స్ 

నిపుణ పరితుక దృష్టం, రజత రత్నావలీ రత్నమ్.” 

అని దామోదర మిశ్రుడు కుట్టినీముతమున రత్నావళిని ప్రశోం 

నీంచియున్నా(డు, ఇందు ౮ నాటకని రాణ నైఫుణి (2) పాత్రపోహణ 

కౌళలము (3) కవికాదీ ప్తి (శ్ర స సహృదయ పరీతోషయమత్వమును.రత్నా 
వళియొక్క_ యుత్కృస్ట్ర తా హేతువులుగా ను_క్తములు. (1) నాటక 

నిర్తాణకళలో రత్నావళి పరమోచ్చి)తిని గాంచినదనవ చ్చును. ఇందు 

ల ఫై. సంధులు, సధ్యంగ ములు ను చక్కగా నతుక్రంబడి 

వి. దళరూపక-రసార్లనసుథాకర- సాహిత్యదర్పణములలో వీనికి రత్నా 
క లెస్స” నుదాహరింపంబడియున్నది. ఇవి శాస్త్రమునతై వట్టుంబట్టి 

'తెచ్చినిల్పినట్లుండవు. నేగ్పరయైన నగలపనివాండు కెంపులను కుందనము 
లో నతుకులు తెలియనట్లు నిపుణముగా చక్కంగా నందముగా బిగించి 

రచించిన యు_త్తమాలంకారమువలె రత్నావళి శోభించును, కథపాటకి 
కథ సర్వాంగసుందరముగ సాగుచు ముద్దులొల్కు- చుండును. 

రంధి సంధ్యంగ ఘటనా రసాభివ్య_క్య'ే చేశ్షయా, 

న తు కేవలయా కా్రస్థితిసంపాద నేచ్య యా.” 

అను నాలంకారికసూ _క్రికి రత్నావళి లక్యుభూతముగ నున్ఫది, 
(సంధుఖ సమన్వయము. మూ. “రళ్నాపోీకళానిర్మాణము కఖానో 
ముచే కళను విలసిల్లంజేపిన “నివుణుండూ శ్రీవార్దుండు. 

(2) ఇక పాత్ర, లవిషయము, రత్నా వలేయందలి పాత్రలు చాల 

మటుకు బృహత్మ_థామూలకము లే, యాగంధరాయణుండుు రమణ్వం 
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ను ద్క వసంతకుడు, వాసవదత్తావత్ప రాజులు ను బృహత్క-థలోనివారే, 

భర ఈ వాసవదత్రాహరణనమయమున తనస్వామిని గుట్టుగాచి 

యామె మదిశెక్కినది *కాంచనమాలి. మణి శ్రీహర్ష వ్రతిభకుల; బుట్టిన 
సాగరిక (ఆరణ్యకనై నె దోడు) రసజ్ఞ తేటలకు! న్కు వత్సరాజు చి త్రము 
నుంబో లె కొల్లగొను నూడద్దుగుమ్తు. సాటిలేని విభవముచే వెలుగొందు 
నీతతోడను, శకుంతలతోడను, ఆ మై సరిపోలకపోయినం బోవుంగాక; కాని- 

వూాళవికకుం దగిన నెచ్చాలియని చెప్పవచ్చును. 

శ్రీవార్టుయ వ్రాసీన మూండురూవకములలో రెంటికి వత్సరాజు 
వ ల్ “ండింటను వాసవద త్తే ప్రాభవము. ఇంక కథలులేవా? 
నా మకులులేరా? లేరనియే శ్రీ హర్షుని యాళయము. వలన శ్రీరాముడే 

నాయకుశు వన్సరాజే జనక సంస్కృ్బుతనాటక వొబ్ల యను 
నందు వీరిరువురికథలవలె కవిజన మనోమోహాక ములు మణి చెక్కు... 
లేను. అనేకమవోకవుల భారతులు శ్రీ రామచంద్రుని తెల్లోకో త్తరగుణ 
వశీకృతములై వరించినని. అట్టి యవతారవురుషుని చరిత్రాభివర్ష్మ నము 

పరమార్థసాధన మనియు కవులు. తలంచిరి మణీ వత్పరాజువిషయమున 

నట్టి పార్ మాల్మిక పారలౌకికబుద్దులు లేవు కాన్ని ఆర్థర్కు చార్జి మెను, 

పారూకా ఆల్రప్.ద్ , మున్నగువారలకథలు ఆయాేదేశీయుల "ట్లు 

వమునోహరనులో, వత్పరాజకథలు నళై ప్రాచినభారత దేశ వాసుల మన 

సు ను హరించినవన్సి తన్నాయకముగ రచింపంబడిన బవాుుకావ్యములే 
సాత్మ్యు మిచ్చుచున్నవి. కథల సాగస్వతమున మకుటాయమానము బృహ 

త్కెథ. అది వత్సరాజు వానవదదత్త, తత్పుత్రు తుండు నరవాహనదత్తుండు-, 

వీకలకథయీ. భాసమవోకవి ప్రతొజ్ఞాయాగంధరాయణ స్వవ్నవాసవద_త్తే త్త 

నాటకముల ఈవస్తువు చేతనే రస జ్ఞులను నేవించెను. కాళిదాసుండు మేఘ 

స దేశములో వత్స రాజుకథను 'తాకక తనివి సనలేదు. (ఉదయనక ణా 
కోవివ గ్రామువృద్ధా౯ో). ఆనంగవార్షుడు కరుణరసస్రావిగా తావనవత్స 
కాం Ses అజ్ఞాతక్వి యొకడు వీణోవాసవద _త్రమును 
ప్రానెను. న్ా ద కుడు 'వత్సరాజచరితి నాటకమును రచించెను. | (సుబం 

భుకృత వాసవ _త్తకథ ఈ ఉదయన ప్రియవాసవదత్త తకథయేయని వ్రాసిన 
మాళక్టొనాల్హు పండితునివాక్యము అవిచారితరముణీయము ; అందుచే 
వాఫవదత్రావత్స రాజసారస్వత మున సుబంధుశ్ళుత వానవద_త్తము బేర్కొ 

నుట ప్రామాదెక ము.) మీ యెన్ని యున్న నో వత్స రాజ కావన్టములు | 
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అందుచే శ్రీవార్షుడు “లో కేవారిచ వత్స రాజచరితమ్” అని కానాకథను 

(గృహించుటకు హేతువును చెప్పను. మవోకన్రలు తమ చ్రతిఖాధన 
ము లోక వ 'వ్రనిద్ధకథ యను మేలిసంచిలోం గట్టుటాచారము. 

ఇట్లు గా కొన్న పాత్ర, తముల చే, సముచితనులును, అదీర్ల ,నములున్కు 

మనోహరములున్తు అగు ) పరకలు త్ర త్రదుచితభావ 

ములను చక్క(గా శ్రుహష్టు ఎండు వ స కళ4ింపం బేసినాండు. 

ఫొందజనాటకములలో "హేత్రములు వ్రశరణోచితముగంగాక, 

తార్కి_కులవ లెనో, ఇాసూవండితులవ లెనో భాషించుట కలదు, ఇందులకు. 

గొన్ని యెడల వేణీంంవాగమందును, నెక్కు_చోటుల ప్రసన్న రాఘవము 
నందును, ఉదాహారణములుగలనవు. భాస, మణి, కాళిదాస, భవభూతి, 

శూ ద్రక శ్రీహర్హులు సహాజరమణీయభాషితములను వెలయించుటలో 
మిన్నలు, అందు వ నీపాత్రలు అచ్చునందీనిన చ తిబింబములుగాక విశిష్ట 

లత్షణములచే విలనిల్లుచు జీవ ముట్టిపడుచ్చు పఠితలం దన్సుచుండును, 

పాత్రవ్రవేశములనై చేయు ఫూర్వని స్టేగములును శాస్త్రమున శే 
చేయునట్టివిగాం గన్చట్టక, సహజముగ ఘటిల్లినట్లు సరిపోను చుండును. 
ఈవిషయమున రత్నావళి అద్వితీయముగ విలసిల్లు చున్నది. 

(5) ఇంక రత్నా వళీనాటికలోం గవనమునుగివార్చి, శ్రీని 

మూ:శు రాటకములలోను రత్నావళలో ను త్రనుకవనము తక్కువగా 

నున్నది. వేనలిిస్త_స్తమై 1 అం ౧౬; నను గృపజూడుమా 11 అం ౪౬. 
చయితుముఖంబు 11 అం ౫౬ ; నయనానందకరుండు 111 అం ౬౦. 

బత్యాదిపద్య్భములలో భావము మనోవారముగ నున్నను, శాకుంతలోత్తగ 
రామచరితల కవనమహిమ యిందు కానరాదు. ప్రథమాంకములోని 
వసంతోత్సవ వర్షనాన్లో కములు రంగమున రాణింవనే రాణింవవ్రు. అందు 

కొన్ని రసవత్త వ్రమునను మందములు, 'రాజువద్యములు ఇాలవటికు 

కాముకుల మామూలు “ప్రాతవడ్డ” మాటలుగా నున్నవి. కొన్నిమా 

త్రము రత్న ములనం జెల్లియున్న వి. రత్నావళీలో కవన మేదియనంగా, 
పోని యద్భు తాతర్కితో *పనత సన్ని వేళములే. మొదట నుదనుండనుకొని 
సాగరిక వత్సరాజువె పూలుజల్టుట - విట శారి క-వృత్తాంతనము- సాగ 
రిక చాసవద త్త వేషమున నభిసరించునని "ఎత, వాసవద_త్తయీ రాజును 

జేరుట- తత్సరిణామాద ప్రకేము- ఐం ధ జాలి కాన్ని -ఇవెల్ల కెడుంగిడూ సరస 

ములు. విధ్ర, భధ, జాలి కొన్ని చే నిర్వహసమున నద్భుతను 'నేర్చుతో సెల 
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కొల్పంబడినది. నాటకము చదివినను, ఆటలోంజూచినను, శ్లోకముల కవన 
మహిమ చే నటుండ, సన్ని వేళ సౌభాగ్యవమ హిమ చే నెంతయు రసోత్తర 

ముగా నుండును, 

(4) కొన్ని సంస్కృతేనాటకములు అనగ రాఘవ ము,ద్రారాతసా 
దులు కడమరీతుల నెంత ప్రనీద్దములైనను ప్రయోగమున గ_క్టిగట్టవు, 
కాళిదాస శీహర్ష నొ ద్రకకృతులున్కు ఉ_త్తరరామచరిత్ర మును తప్పక 
“చాడు కతువు లౌ”. ప్రాచీన కాలమునందు రత్నావళి నాడిరి. 
“దామోదరమి కుడు తన తేండు వసంతోత్సవములో మంచినాటక 

మాడింపుముని యడుగగా ఈరత్నావళీనాటకము నాడిం చెను, ప్రయోగ 
మందు మవోమంత్రి నాటికార్లమై తవుపారులే ఆగృంథములో వర్షింపం 

బడినట్లు న్ర్రీలతోంగనాడ సర్వాభరణ భూషితులై విభవో_త్తరముగా 
శోనులతో సెజ్జనీ రొండురుల పైని వేళ్ళులవైనిం జల్లుచుు ఎట్హబు"కా 

పొడుముచే సంథా్యారాగమ ౦ గావించుచు, బోగము మేళములతోం 
గూడ నృ క్తగీతవాద్యములతో అేనిమ్రోల నాటికాప్ర, యోగములో 

నతని మేడవుబడి నేంగునట్లు గావించెను. ఈవృత్తాంతమును నటసంఘ 
మునకు రాజిచ్చిన బవాముతులవివరమును, ఈనాటకకథను ఆ మవిమం 

త్రియే ఆర్యావృ_త్తములలో (కుట్టినీముతములో) రచియింంచినాండు. ఇందు 
వలన నీనాటక ముప మనఫూర్వులకు ఎంతగుతేయుం జనో ఎబుక వడును,” 

(వే వే. శాస్రులవారి భార తాభారకరూవకమర్యాదలు ౧౦ వ శీర్షికల) 

ఇళ్లే రత్నావళీనాటిక కావ్యరత్న నిపుణపరీకు కులై న యాలం 

కారికసార్గభాముల చే - భోజ ముమ్హట విశ్వనాథాదుల చే,_కడుబహారా 
కృతమైన ౫. శ నష్టముగను దృుళ్యముగను రసజ్ఞాలమది కెక్కి-నది. నాటి 

కలలో మిన్నయని వన్నె గాంచినది. 
డ్రీవార్దుని (ప్ర తిభాదికము. 

స స్కృకనాటకక_ర్హలలో శ్రీవార్దుడు ప్రసిద్ధుడు. దశరూవకము, 
సరస్వతీకంతాభరణవను-, _సాహిత్యదర్పణము, _రసార్థ్యవసుథాక్రరముు, 
మున్నగు సాహిత్యళా్త్రగ,ంథనములందు అతని గృ,ంథ ములనుండి 

మెండుగ నుడాహరణములు గన్పట్టు చున్నవని వూరోష్టకృము. దీనిచే 
నాలం కారికులకు అతనిపై నెంతగరవము కలదో ప్రకటమగు చున్నది. 

జీమరాతవాహనుని యు_త్తమనాయకతను వీరరసనిరూవణ సందర్భమున 
దళ రూపక కొరుకు మిక్కి-లి కీ ర్తించినాండు. జయదేవుడు, 



జీ 

“యస్యా శ్చోర శ్చికురనికరః, కర్ణ వూరో మయూరో, 
భాసో వోస్క కవికులగురుః కాభిదాసో విలాస, 
హర్ష వారో, హృదయవసతిః పంచభాణ స్తు బాణః, 
కేషాం నై పౌ కథయ కవితా కామినీ కాతుకాయ ?” 

అని కవితాకామినికి శ్రీవార్షుని హర్షముగా నభివర్ణిం'చెను, 
శ్రీహర్హు-డే తన్నుంగార్చి “నిపుణః కవి” అని 'చెప్పుకొనియున్నా (డు, 
ఇతని నాటకములు భాసకృతములను కొందజనాదము య థార్ధము 
కాదుకాని అపియు శ్రీహర్ష రూపకములకు ప్రశంస చెప్పునదిగ నున్నది. 
దామోదరమి శ్రుని రత్నావళీ ప్రశంస వూరోగ_క్టము. 

కాని వాస్దనిపృతిభ భాస కాళిదాస భవభూత్యాదుల ప్రతిభ 
ముందర నెచ్చుగాం బి, కౌశింవదనుట సత్య మే. ఆమవోనీయులకు వారె 

కదా దీటు. అందును కాళీదాసునినాటక్షములను శ్రీవార్దండు మిక్కిలి 
యనుకరించెను. కొన్నిసంభాషణములు వికృమోర్వశీయరళత్నావళు 
లలో సంవదించు చున్న వి, ఉద్యా 

(1) “భాతదుకూలయుగ్య మును దాలిచి మంగళిమా త్ర భూసయొ 
ఫూతము లై న లేగజ్క మోసులం జూర్థ క బాళింజెర్వియు౯ 
చేత్రములోనిగర్వ మపచిత్వవ దేశ్రమున౯ా దర్టిజి .చియు౯ 

గాత్రరనెత్ర నావయినిగన్న వృసొదముల 'దెల్చ్బుమేన నే” 

ఈ విక్ర మూర్వశీయపద్యము రత్నావళిలోని “*నూతనవజ్ఞన 
చళవో (అం. 1) పద్యమునకున్వు వ్రీయదర్శికలోని “సోలురుతీణయె ” 
అనుపద్యమునకును, మేలుబంతి గానున్నది 

(2) “ఇవ్వడు నావల్ల మీయవచనం వినడంచేత న్మాప్రియ 
వయస్సుడికి ఎంత హృశయానందముకలుగుతుందో అంత ఆనందము 

కౌఠాంబీ రాజ్యం రావడం చేతగనాడ కలగ లేదులో (రత్నా. పుట త 

ఇదేయరము వి కృమోర్వళిలో,___ 

“నా శే కాతపవారణంబిడ దటుల్ నానావనీరాజ చూ 
డాకల్నోజ్ల (ల రత్న భాసి వదవీఠాప్తాధి రాజ్ఞుంబు తాకా 
ఈ కం జేశ్షణపాదవీఠమున నే నేకాంతనేవాకృతి 
శ్రీకి బాత్రమనాట యొట్లికునా పూ_ర్హింజెందు ధన్యత్వముక్ .” 
(త) వాస _“ఆయనకు కనవడకుండా వెనుక వై ఫవువెళ్ళి కంళము 

క"గిలించుకొని వ్రసాదింవ చేస్తాను.” (రక్నా.) 
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“వెనుక కల్లన వచ్చి నావీతుణముల 

ముగ్గ కరపంక్రజములతోో మూయునాొకొ_.” (విక,మోర్వళి.) 
వాసవద తకు అట్టిసంవిధానము కలుగ లేదుగాని ఉర్వశికి. గలిగినది. 

ఇత్యాద్యనుకరణమ. లు మెలకువతో పరికించి వక్కు_ కనిపట్ట 

వచ్చును. భావములలోనేగాక కథావ సువునందును అనుకరణములు 

కలవు. మాళవికకు చ్రతిబింబములు వీయదర్శి కారత్నావళులు. ఆకా 
రణమును బట్టి శ్రీవార్టుని ప్రతిభ నతకరింర రాదు. ఏలన కాళిదాసాదుల 
నెల్లరు ననుకరించిన వారే. 

ఎరవుసొమ్ముల నొజపుగ నుపయోగించుకొనుటలో శ్రీహర్డుండు 
నీదహ స్తుండు. శాకుంతలములోో కాళిదాసు డొక భృంగమునువె వెట్టంగా 
క్షీ హర్షు సు డొక తేంటితుటుము నే న పీయదర్శికలో నిబంధించినా.డు, పీయద 

ర్శలా ఆసంవిథానము అత్వంకము మనోహరము; కాకుంతలమునందు న 
కన్న రమణీయతరము. కాళిదాసుని మాళవికలోని పింగళవానరవృత్రాం 
తమునకన్న రత్నావళలోని సాహిణంపుం గపీవృత్తాంతము వయోజన 
మున వణీంత సొంఫవుగనున్నది. మాళవికలోని వి విమ ప్ర యోగమునకన్న 
తదనుకృతియగు ప్రియదర్శికలోని విషవృత్రాంతమే రమణీయతరము. 

శ్రీహర్దండు అద్భుతసంవిథానములను కల్పించుటలో నివుణుండు. 
రత్నావళలో సాగరిక వాసవద_త్తవేషమున నభీనరించునని యెజ్ంి వాస 
వదత్త తానె రాజును చేరిన సంవిధానము ఎంతయు నందమైనది. ఈ 
మాటు చేవ ములను వ్రీయదర్శికలోను కవి పెట్టినాడు, వ్రియదర్శికలో 
నంతర్నాటకమున, వత్సరా జే మనోరమకు, నాయక వేష థారిణికి, బదులు 
వాసవదత్తయెొదుట నే తన ప్రియను ఆరణ్యకను, వాసవద త్తా వేష ఛారిణిని, 
కామించునట్లును-జక్క- పెట్టున వాసవదత్రా పృణయకథయు, ఆరణ్య కా 

ప్రణయకథయు సొంపుగ నొక టిగజతపడునట్లు కలయనల్లి శీ శవార్టడు 
సహృదయపరితోషముం గవార్చినాండు, ఇట్టిరచనలు నాటక ప ప్రపంచములో 

బాల లేవు. 

మట, నాగానంగమున చతుర్లషంచమాంకములు తు ద్రహృదయ 

ములనేని యుదా_త్తములం జేయజాలుభంగిని రసోత్తుంగముగా రచింప 
బడినవి. జీమూతవాహనుని యస్వార్గబుద్ధింగాంచి యొకత్సు దృ నాగు(డు,. 

“అహిభరణకీ రి యొకపూట “మెస్ లేదు, 

వ్లాఘ్యముగ "జేనియానతి సలుపనై త్రి 



16 

నేల నాబ్రదు కొలుండు నాకి చ్చెంబ్రాణ, 

మయ్యెయో! చీ! చెడితి! నే నయ! చెడితి! 
కనుక నేనిట్టి బదుకు తణమైనను బ్రదికి పరివోసాస్పదము కాను. ఇతని 
తోకూడ పోవుటకు యత్నించెపను.”అని యుదా త్తతం గాంచెను. గరు 
డుడు తాం బోడిచిపొడిచి తినుకొలంది ఆనందమగన్నుడుగ నగవడు 

మవహోసత్వుని జీమూత పాహానునిజూచి వతండు నాగుడు కాడని భతుణ 

ముడుగంగాా జీమూతవాహానుండు ___ 

“వాడులందునింక నల్లలొత్కె_డుజూడు,. 

మేవనింకనెజచి మెసవంగలదు, 

కానరావు తృ_ప్లియెన యట్లు మవోత్త్మ 

బోనమేల గరుడి, మానితయ్య” 
అనిప్రాగ్లి ంవంజొ చ్చెను. ఇట్టియరు దై న యుదా_త్తసంవి థానములు 

పట్టండయ్యననిక దా షేక్సి )యరును టాల్ స్టాయి దూ రెను. ఇట్లు ఉ_త్తమ 
రసవత్తరసన్ని వేళసాభాగ్యమును కల్పించుటలో క్రీ హస్టడుఆస కృశుండు, 

రక్నావళీనాటికాపాత్రలనునార్చి చెప్పిన వాక్యములు క్రీ వార్టుని 
రూవకములందలి పాత్రములకన్నిటికిని ఛెల్లును,. నాటికలలో బవాువిధ 

పా త్రనృష్టికి చోటుచాలదు కాని యున్న పాత్రలు జివల్లోక స్త్రీవుగుష 
ప్రాయములు. నాగానందమున కొంతవలుకు పాత్ర వై విధ్యమునుంగలదు. 

శ్రీహర్దుని దృశ్వ కావ్యరచన ప్రతిభ. యకలంకము నాగానందము 

పూ ర్వార్థముతో నుత్తరార్లణు చక్కగ నతుకుట లేదు బ్రడియొక్య_లో 
వము. ఇట్టివి తన్నాటికలలో లేవు. అవి సర్య్యాంగసుందరములు. సంభా 
వణ నులు సహజమనోజ్ఞ ములు. భాషయు నంవిధానసనుచితమును 
ప్నాత్ఫొో'చితమును. వృత్తములు నాటికలలో చాలమట్టుకు పెద్ద వెద్దవి, 
శారూలముల హడావిడి సొచ్చు. కవనమహిమచే కాళిదాసభవభూతు 
లను శ్రీహర్షండు సరిపోలకున్నను సన్ని వేళ సౌభాగ్యకల్పనము చేతను, 
పాత్ర'పోప + కౌళలము చేతను వారికి, దీనిపోవండు. అందుచే లీ హర్షో 
నిపుణఃకవిః”” అను కెంతయు సరిపడియున్న ది, 



నాంది 

క 95 జ ౮ ఆ మ. చరణ్యాగృన్టిత యై, _స్పకోచ్చి)తికి శళ్వన్నద్రు యై, దృక్ష్రయి౯్ 

హరుం డాసాసలం గాంచు హైమవతి లజ్ఞాన్నీతయై, పూజలో 

గరుపాటు౯ా నునుజెమ్మ టల్ వణంకునుంగా మౌళిక చిమ్మ,నం 

తరవముం డాకుల మౌాసుమాంజలి యనంత శ్రీలు మో కిచ్చుతేక, ౧ 

మణియు, 

మ త్వరగొల్బ్ప౯ వగు లెంతయులా,సహాజ యీడ్వ౯ లజ్జ "వీవన్క కుకా, 

సరసో_క్షంబుల వెండి బంధులలనల్ సామ్ముఖ్యముం గనార్చంగా, 

వరు మ్రోలం గని త్రాస మంది గగురు౯ బ్రావించి తో "ల్మూ-టమీక్ 

సరసం జేర శూలి నవ్వి మెయిం గొన్నర్వాణి మి మేలుత౯. ౨ 

మలియు, 

తే, త్రచ్చితివి గావె యామకరధ్యజు మును 

నాహొజుకె నీవు, గావున నీకుం దగుర 
మత్సమకు మె ధర బసుమారగ్గ మోవ ; 

దానినే భావకుటిలను దన్నుకోర, 

తే, కృష్ణ కంధర్నాగవా ముజ్జగింపు, నాన 
గండ. ___ యనం గిన్క_ నెవని నగ ప్రభవయు 

నష్టీభ వయు నాదేవుం డనల్పకరుణ 

సర్భసౌభాగ్యములు మో కొసంగుం గాత, 3 



తే. కనుక జ్వలియించుద్భ కయి. గనినయంత 
మూకునహ్నలును౯ ముచ్చముడింగి సమనె ? 
చికురతనగణములు తలచీక లొడియ 

దస్దిరిలి బుత్విజులు భీతి ధరణి బడిగి ; 

దయుడు నుతించు, నేడ్చుం దత్పత్ని జాలి, 
మందలుగ వేల్పులును మటుమా నము మెరి — 

అని హానించుచు దేవికి యజ్ఞ నిహతిం 

జెప్పెసు శివ్రండు మిమ్ము రవతించుం గాత. గ 

10 (ఇదియుగాంక, 

తే జనుము రీక్క_౬దోొరకు, నంజలి సురలకు, 
ద్యిజవృషుల్ నిరువ త్ర వస్థితి: బడయుత, 

పుడమి సస్యసమృ్ధతే బొదలుంగాత, 

న్భుండు చంన్తవవుంకు వ్ర తావించుం గాత,] 

త్వ! 

గ్ అగ 15 పసావన 
\ Jo 

నాంద్ధంతమున, 

సూత్ర, థాగుడుః._అలివి స్తర మేల? చేండు వ్మిక్కమసింవాపురీ రంగ 

నాయక స్వామి వసంతోత్సవములో మిళితులైన రసీకవతంసు?౦ం సభ తీరి నన్ను సబహు 
మానంబుగా సీల వంబంచి యిట్లానతిచ్చినారు.--- “మామిశ్రులు వేదము వేంకటరాయ 

20 శాస్త్రిగారు (క్రీవార్ష (ప్రణీక రత్నా వళీచాటీకకు ఆంధ్ర ంబున రచించిన యశువాదమును 

బరించిలిమేగా? అట ౪ జూడమెతిమి. దానిని నీవు మామోలనాడించి నూ 

కానందంబు గావించవవలయును.”” అలి, (వర్మిక్కమించి చా ది] కావున నిద్వుడు శేవథ్య 

రచనం “గావించి వారి యభిలషికమును చెటివేర్చిద: (పరిషత్తుపంక€ల జూచి] 

అహో! సకలసామాణజికులయు మనస్సులు పశీకృతము లయ్యె నని నా నిశ్చయము, 

లగ వీల యన---- | ॥ 
రా కాడు జ ల పెదు ఆసు క్ చమెం శా, శ్రీహస్ద్రండు కృతి చవణేత, సదసు౯ా జేర న్లుణగ్రాహ్ి, 

తేహృన్య బగు వశ్చరాజుకథయు౯ా, నేర్పొప్పు నూ కాటలో; 



ఈవోనిద్ధి నొనర్చు నిం దొకండొకందే; "యేమి భాగ్యంబొ నేం! 
డావహాో! సర్వగుణం-బులుం విగ నా కానంద రాజ్యుంబు గాళ్ ! % 

ఛా, వేంకట రాయశకాక్రి కవి, వీనులవిందులు వత్ప్సరాట్కథల్ , 

కొలికము మేము శాట్యము*, గోవిదస_త్తము లీసఛాసధుల్ ; 
ఇరకను నేమి గావలయు, నిం దొకం డొక్క_(౫- కార్యసిద్ధి క ; న్ 
శ్రాంక్కి యి వన్నియుం గలధూ కవిని దైవ మొన నేంటికి౯. ౬ 

కావున నింటికరిగి యిల్లా లింబిలిచి సంగీ_క వూరంభించెదను, (పర్మికృమించి చేప 

థ్యాఖిముఖము గాంచి] ఇది మాయిల్ల *గోనికిం బోయొద. (చ్ చ్చి] ఆర్యా! ఇటురమ్ము, 

నటి [ప్రవేశించి] __ ఆక్యపుత్రా, ఇదుగో వచ్చినాను, వీవనుపు చేయ 

మంటావో ఆజ్ఞాపించు, 10 

సూత్రం... ఆర్యా, ఈసభ్గవారు రత్నావళీ దర్శనోత్సుకులై యున్నారు. కావున 
చేవభ్యముం దాల్చుమ్ము 

నటి.  [నిశ్వసించి ససి'ర్వేదము] ఆర్యపుత్రా నీకు చింత లేదు మతి సీపు అడ 

శేమి ? జీ నంగేనో అఆగృస్థహీనురాలిని. చాకు ఒక్క_లే కూతురు. చాన్ని నీవు 

వీలాగో జేశాంతరంలో ఇళ్చినావు, మణి దూర దేశంలో వున్న పరునిలో డానికి "పెండ్లి 15 

ఏలా గవుతుంచా ఆఅశీచింకశేశ నాకు వమా తోచడం లేదు, ఇటువంటి యీ" స్థీతిలో 

చేను ఆడడం యేమిటి? 

స్యూర్ర,. ఆర్యా వరుడు దూర స్థీ తుం డని దిగులుపడకు ఇదె దూడుం 

'లే కడలినడుమనుండి, గడల కావలీనుండి, 

యెందు దీవిగడ్డనుండి, లెచ్చి, 20 

నిమిషమాత్రలోన సమకూగ్చుం బో విధి 
యభిముఖుండ యేని య ఫీమతమును. డె 

[ నేపథ్యమున] 

బలీ! భరతప్యుత్రుండా, బళీ! ఆది యల్లే, సంచేవాము లేదు, “కడలి నడుమ 

ఇత్యాది. 25 

నూక —[వని, చేవథ్యాఖిముఖముం గాంచి] అరా, ఇంకను తామసీంచెద 

చేమి? వీండుగో నారమ్ముండు ఆ యాగంధరాయణ బేషమును దాన్ని వచ్చిగా౧-న్నా6ండు, 

రా నొలీ, మనమును అనంకరకణీయము అయిన యితర వేషముల ధరించి సిద్ధదదడుదము, 

(ఆని నిష్క మింతురు. 

వన సమా పము ౪0 (6 =] 



ణీ గత్నావళినాటిక 

విష్కు-ంభ కము. 

[ఆంతట, హృష్టుంశు యాగంధరాయణు6సు వ ప్రవేశించును ] 

యాగంధ రాయణు:డు,ఇది యి ట్రే. సంచేవాము'లేదు.[''కడలినడుమ” 

ఇత్యాది మకలం బ9ం చి] కాదేని, సిద్ధుని యాదేశమును విశ్వసించి నేను సింహ ళేశ్వరుని 

5 ప్రీ ం చిన యాకని కూ:గ,కు సమ్ముదృములోే ఓడ పగిలి మునింగినట్టి వె ఒకపలకం బడసి 

'లేదుటయు, కొళాంబివా:డు వణిజు:డు సీంహళనునుండి వచ్చుచు ఆయవస్థ్రలో నున్న 

యాబాలను కొచుటయు, అకంకు రత్నమాలాచిహ్నమః చేత ఆమెను అనవాలువట్టి 

యిటకుం చెచ్చుటయుు, ఇది యెట్లు ఖఘుటిల్డును? (వార్ష ముతో) ఎల్లవిధములను శా యేలి 

కకు అభ్యుదయములు ఒనంగసూడు చున్నవి. [ఆలోచించి] నేను ఈమెను సగెరవము?ా 

10 జేవి చేకం బెట్టుటయు య్వుక్షమే. వింటిని గదా ఇచ్చటికంచుకి బాభ్రవ్యుండు సింవా 
"ళేశ్వరమంల్రి యగువనుభూతితో. గూడి ఎట్లో సవ్మద్రమునుండి గలట్రెక్కినవాండై, 
కోనలుని సమయింవ౦ బోయియున్న రుమణ్వంతునితోం గలసినా6 డని. ఈ విధనుణా 

చశుభు,రూజినము సిద్ధప్ర్రాయమ మొనను నాకు ధృతిం గూర్చ కున్నది! కష్టము గదా 

భృత్య'భ వము, 

15 తే. ఒడ యనికి మేలు కూర్చునీయుద్యమమున 

నిట్లు దైవంబు చేయూత యిచ్చి యు:డ, 
(ళు 

నగును 4 నిచ్చలు నీది, య ఇ) నం బతికి 
ఇర 

జంగుచునె యుందు స్వచ్చంద చారి నగుట ౮ 

[ నేపథ్యమునం గలకలము] 

20 [విని] అహో | మృదుమధుర మృదంగవాదచానుగతం బయిన సంగీతముతోోడి 

ఫౌోరుల చర్చరీ ధ్వని (మోల నుద్రమించుచు పీసుులకగు విం దొనర్పుచున్న ది! ఇందువలన చే 

నూపించెద - మదనమహోత్సవముచే పెంపారుచున్న యీ పౌరజిన్నప్రమోదముం 

గాంచువాండై ప్రభువు ప్రాసాదమునకు తరలినాం డని, (డఊర్ధ్వము చూచి] అవో ! 

అవ్వ జే సప్కభుపు ప్రసాదము నెస్కైనాంటే ! ఇదె యీాకండు- 

25 తే వ్రియవస-తుంకు, విశ్రాంతవిగ వుండు, 
జననునోనిలయుందు, రతిళంంగతుండు; 
న్వమహమును జూచుతివుట సాశకాత్క-రిం చు 
వృసవధనుం డన నది వత్సరాజు వచ్చు, ల 

కావున చేను మాహావేలికిం జని కార్యశేష మరణిద. (అని నిష్క_)మించుశ్కు 

లగ విష్క_౦భకము సమా పము 



డదృథ మాం 

[అంతట ఆసనస్టుండు ధృతవసంతో త్సవ వేషుండు రాజు ప్రవేశించును, 

ఏదూషకు(డును.] 

రాజు, [హర్ష మతో గాంచి] సఖుండా, వసంఠకా ! న్ 

విదూషకుడు _.అనలియ్య వయ్యా, 

రాజు, 

మ. సమయం జేసితి వై రుల, వసుమతి౯ సన్మం త్రి ౩ నుంచితి౯, 

శమితో 'పదృనతే౯ జనుల్ వినుతరత్షూస్రా ప్తి రక్తుల్ సుఖుల్, 
సమయం బామని, యో, వవంతి భవ_యుక్; సంశేతమా త్ర ౯ ధృతి౯ 10 

సుమబాణుండు భజించుంగాతేం దన దంచు; న్నాదె యీవండు గా, 

వదూ. [వార్ష ముతో] వయస్యుడా, నీవు చెప్పినది సశే, దీన్ని గురించి నీ 

పీలా గన్నావు గదా, ఆయినా నే ననుకొంబాను, ఈ మదనమవోత్సవం సీదీ గాదు 

కామదేవుడిదీగాదు. చాపనవటువ నైన నావొక్కనిజే అని. [చూచి ఈమాట కేమి 
గాని, చూడవయ్యా చూడు, సారాయి తాగి కెపెక్కిన యీ కొమినులు స్వయం? 15 

వైకొని చిమ్మనగోవుల నెత్తి గురిపెట్టి చల్లిన వసంళమ:తో 'పౌరబినులు ఉల్లాసం మాంశి 

అడుతూవున్న యీాన్ఫక్యము చేతను ఎక్కడ చూచినా ఇచ్చకు మెద్బుగా హెచ్చుగా 

వాయిస్తూవున్న మజద్దెళల ధ్వనితోటి చర్చరీశభ్రాల చేకనున్ను రాజమార్లపుు ముగా 

ళాలు మోగుతూవుండగా బుక్కా_ చల్ల కాలచేత దట్రమయిన దశదిక్కుల “'మొగాలతో 

ఈమదనమవోత్సవం ఎంత శోభిస్తూ వుందో చూడు, 20 

రాజు, (వార్ట మతో గలయం గని అవో ! పౌరుల ప్ర మోదము వరమో 
చ్చితిం బొందియున్నది | 

తే కౌంకుమమోదగార బు క్యా. ప్రవృష్టి 

సకలదిశలకు నిడం దొలుసంజనిరిని, 

శిరములను వంప వంజాలోఖరయు లు, చిన 

మేనులను నుంపె నగల డాని డాలు, 



6 గత్నానలీవనాటిక 

తనదువేసమున ధ నేశుధనగృవా. బు 

జవ్రగుకొ నె నాగ నొప్పుకెొశాంపి యిపుడు 

బంగరు మొలాము గొనిరి సర్వజను లవంగం 

బసిమి యొక్క_ండజె వన్నెంగా బరిథవిల్లె. 6౮౧ 

న్ మక౭రీయే,, 

వూ పౌల్ ముంగిట గ్రోవుల౯్ నురిని గాలగల్లాహిమాంబుల్, ధృతుల్ 

మూఎంబో, నటియింపం, వ్రొక్కుడులయేప్టుల్ నే యువంకంబువక౯ా 

నారీకుడలి చెక్కు చెంద్ర మురల౯, నానాపవనాాప మై, 

యో రాక టఖలంబు చెంగరమె యె యేపారె నొక్కు మ్మడి౯. ౧౨ 
౬ 6... 

10 విదూ.---(దూచి) | ప్రియవయన్యుడ్కా బలేజాణ లయినసరసులు సూటి దప్పక 

క్రోవులతో చిమ్మిన పసం తాలపోట్లకి సీత్వా_రం చేస్తూ ఈ బో7గాల యె మ్మెకల్తేలు 

వీలగు విలసిస్తున్నారో చూడు. 

రాజు,---(చాచి] వయిన్యుంజ్యా సరిగా కెనివట్టితివి. వలన 

ఉ. మానక రాలుబుక॥_బలుమబ్బులు చేనెడిచిమ్ము చీ కటిళా 

15 7గాగయగనౌ దొకింత మణి కాంచనభూషణరశ్మి పాలి చే౯ , 

పూనికం గోనుల నృణలపోలిక నెత్తుభుజంగలా శీక మా 

థాస్టనను మాలి నన్ను బలిథామమును౯ న్మరియింపం జేనెడికా. 

విదూ._(చూచి] ఓవయిన్యుడ్యా ఇదుగో మదనిక మత్య్శకు తగినట్టు వసం తాఖి 

నయం చేస్తూ దూతలతికతో కూడా యిక్కడిశే వస్తూనున్న ది. చూడు స్రీయవయనస్యా. 

20 [అంతట మదవలీంను నటించుచు దిషిపవీఖండముం భాతుచు 

ఇరువురు చేటికలు ప్ర, వేశింతురు ] 

గేయము 

నలక డ తెమ్మెర వచ్చెనే! వలరాజు నానతిం జచ్చినే! 

ఎననాగ లను గంట గించెనే! ఎలమావు లను నని పించెనే! 

పొగడతా వుల వెద సచ్లెనే, మగువల మగల నళ్లెనే, 
తొగకటి యీలువు త్రుంచెనే, చిగురుంబోం డులగుండె నించెనే. 

కం (or 



పృథమాంక్షము గా 

క్క మునుమును మధుమాసం బిట 

జను యెడల మె త్తంబజఅుచుం జయ్యన నంతకా 

అను వాటం జొరణగం గాముండు 

మునుకొని కాడంగ నేయు. బువుబాణముల౯. ౧౫ 

రాజు.---[చూచి అవా ! ఈవేడెల యాటళమి పాటిమిటి మనోవారముగా రీ 

నున్నది. అరగ చపా, 

ఉ. వేనలి స సమె చెనరి డొ,_నె నలి నయెతు పోణిమికా గ్రా నూ ల / Wo 
వానకి పాద మంటి యినుమట్టుగం ,ందిలుచున్న వందియల్, 

వూనుచుం గంప మిట్ట టయి మో(దుచునున్నది వార మక్కున౯ా, 

కాను గుచాద్రిన వటి మ్రము తెగంబడ మత్త నటించువిడ నాకా. ౧౬ 10 

విదూ = (నవ షచు] వయనస్యు జా, చేనుగూణా కాసెగట్టిన యిీా'నేదెల మధ్య 

ఆడుతూ పాడుతూ రవంత సేపు వోళీచండుగని గెరవించివస్తానుం 

రాజు,---[చితునగనవుతో)] వయస్యా, అట్లే చేయుము, 

విదూ.---నీయాజ్ఞ (అని లేచి చేటికల నడమ న_గ్రించుచు] క్స్ మదని కా, ర్ల 

చూకలతికా, ఈచర్చరిని నాకున్ను చేర్చండి. 15 

వదనిక. [నవ్వి] చెడిబతికినగాజా, ఇది చర్చరి గాదోయి, 

విదూ.----(వార్ష ముతో] ఈఖండంతో మోద కాలుచేస్తారా లడ్డువులుశేస్తారా? 

మద ---వెడిబతికినవాడా, కాదు కాదు, పాడేదోయి యిది. 920 

విదూ. ---(అచ్బెగువుతో]) పాజేదా యిది ! (విహొదముతో] పాడేజే గాని 
లిచేది కాగింటే నా కెందుకు ఇది; (| స్రీయవయన్యుడి కాడిశే "వెళ్తాను. 

హ్ నై 

[అని పో నుంకించి పీసగిలి కూర్చుండును ఆయిరు 

స్ర్రరును లాగు నురు, విదూషకు(డును లాగును, 

ఇరు; రును.....[(ఆశనిచేతులు పట్టుకొని] ఉండు. చెడిబతోనవాడా, రప్పించు 9గ్ర్ 
వెళ్తావా! ఎక్కు డికి వెళ్తావు ; [అని బహువిధముల తాడనము సేయంందురు. 



ఓడీ 

విదూ.---- శేతులు లాగికొని వలాయితు.డై రాజును దీసి) వయన్యుజ 

నర్హించితిని. 

రాజు ఎ--వయస్యా, శ్రీడనముం గావించితివా? 

విదూూ శక్తీ డనం గాదు పలాయనం గావింోచాను. 

ల్ చూూకలలిక.___ఒ సే నుదనిక్సా మనము చాలా సేపు అడినామ* రామరి, 

వలినవారికి జేవిాణారిసం జేశాన్ని నివేదిం తాము. 

మద.---చూతలతికా, చక్కగా జ్ఞాపకం చేనుకొన్నావు, ఆలాగే చేతాము, 

ఇరువురును [వర్మి కృమించ్చి కని] జయం జయం వీలినచారికి జేవర్యా చేవి 

గారు ఆజ్ఞావ్స్తున్నారు = (అని నగమ మాట: లజ్జను నటించుచు] కాదు కాదు, విళ్ఞా 

10 సీస్తున్నారు. 
రాజు. [వార్ష ముతో నవ్వి అదగముతో) మదనికా, ఆజ్ఞావించుచుక్న దను 

టమే రమణీయము, మణీ మదనోత్సనము.:'! అది మణీయు రమణీయము. కావున 

చెప్పుము దేవి యే మాజ్జాపిం చుచున్న దో. 

విదూ.---టసి దె" సికూంతురా, నీ మాజ్ఞ*పిన్తున్నా రే దేవిగారు? 

15 చేట్రిగలు._ జేవిగారు ఈలాగు విన్న పీస్తున్నారు, వీమనం7ో,-కీ నిగుగో వెళ్లి 
మకరంద్యో దానమాలో ఎట్లియళొకముకింద ద్రతిప్ట చేసిన చేధుణ్ణి ఫూనిల్తుజ్ణి వూజ 

చేస్తాను, ఆక్యపుశ్రుడు అక డికి విజయం చేయవ లెను, అల, 

రాజు ---వయన్యుండా, వీ మందును! ఉత్సవము మింద ఉన్చవము వచ్చినది! 

విదూ..._కుటీ లే ఆక్క_డికే వెళ్లాం ఎందుకంటే ఆక్కడికి వెళ్లి బావన 

20 కుణ్ణివాడికి నాకు స్వ స్తివాచనం ఏమయినా దొరుకుగుంది. 

రాజు, --- మదనిక్కా పోయి జేవి!కి నిజేషింపుము ఇదె చేను మకరందోద్యాన 

మునకు వచ్చితి నని. 

q గ క వేటికలు,---వీలినవారియాజ్ఞ . (అని నిమ్క_)మింతురు, 

రాజు..._.వయక్యుండా, రా దిగుదము. 

లెగ్ [అని యిరువురును పాసాదావరోహాణము నటింతురు. 

రాజు.._ వయన్యుయణా మకరందోడ్యానము నకు చారి చూపుము, 

నిదూ.క్కభ్యూ ఇటు రమ్ము (అని పగ్నికృమింతురు. 

విదూ.___[ఎదురం గాంచి] ఓయి ఇదే ఆమకర౧దో ద్యానము, రా మజ ప్రవే 

శిం తాము, (అని (స్కవేశింతురు, 
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విదూ.- [ఆశ్చర్యముతో] మహారాజా చూడుచూడు, ఈవశరందోద్యానము, 
వల్ల తెమ్మెరల చేత ఊగులాడుతూ వున్న ననిచిన యొలమావి ఫూగులత్తుల పుప్పొడి మొత్తా 

లతో మేలుకెట్టు కట్టిన శ పెక్కిన తేజితిండుల రుంకారణానాలతో కోయిలల 

చేత తియ్యబలు్క్క_లు నీకు చెవులవండువుగా పలికించుచు నీరాకకోసం మహాదరము 

చూపుతూ వున్నది, మటీ ఇప్కవేశించు 

రాజూ... [కలయం గని] ఆహో! మకరందో ద్యానము ఎంత రమణీయము?గణ 

నున్నది! వలన నిచ్చట్క.- 

ఉ. మోసుల వై ద్రునుంబులను 'మొస్టైడు కేంతచివుళ్ళ నెజ్జనె, 

గాసటవీసకే యళుల శృందుకలార్భటిం గేలి బల్కు.చు౯, 

త్రోనెడి తెమెర౯ గొమలుతోడుణం దూలంగం డాముం దూలుచుక, 10 

భాసిలుం శా పు గాంచె మధుభ_క్తము లౌట ననకా మహీజముల్. 

మ౭కీయు 

తే. పాగడ గురినెను మూలాన బూలవానం 

గల్లుగండూషనుల వెలి గ్ కెలా ననగ ; 

వెనుక జిక్కి-నసంసెంగ ననిచె మద్య 

ఆ” మృతరుణేము'ఖేందు సంఛానగరిను ; 

ఆలకించి యశోక్రపాదాహతులను 
గుచ్చెతలయందియలరొద, లుబ్బు మోా౭్, 

తే.టితుటును.లు యం కారదీర్హగ్తి 
ననుకరణ మొనరించెడి నన జెలంగు. 

విదూ.=-- (విని పయస్యా ఇది తుమ్మెదలు అం బెలశశ్రొన్ని అనుకరించడం 

కాదోయి, ఇది 'జేవివరిజనంయొక్క_ అంచెల శబ్దమే. 

రాజు---ఆవునోయి, సరిగా కనివట్టితివి వయస్యా, 

(అంతట సకాంచనమాల వానవదత్తయంు ఫూజోవకరణములు వేతంగొని 

సాగరికయు విభవంబుగ పరివాగంబును ప్ర వేళింతురు.] 

వానవద,._ఓ సే కాంచనమాల్యా నాకు మకరందో ద్యానానికి చారి చూఫ. 

శాంచనమాల,...భట్రిని, ఇటు ఇటు 

ల్లి 
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వాస.---|(వగ్శిక్కమించి) పీసీ కాంచనమాల్యా చేను మదనపూజ జేని కింద చేయ 
నున్నానో ఆ రక్తాళోశము ఇంకా ఎంతదూరమే ? 

కాంచ.---భట్టిని ఇదుగో దగ్గిరణే ఉన్నది, చూడు భట్టిని. భట్టిని సెంచుకొన్న 

ఆ బండిగురుగింజ ఇచే దట్టంగా పౌడమిన పువ్వులతో చెలగొందుతూవున్నది, దీనికవల 

ర్ అకాలంలో ఫ ఫువ్వులు ఫూకేలాగ చేయడానికోనం వలినవారు (్రతిదినము శ్రోనుపడుతూ 

వున్న ఆనవమాలిక. దీని కవతల 'చేవిపూజకు తావయిన ఆ యెజ్లు అశోకము, అదుగో 
కనబడుతూ వుంది 

వాన.---అయిలే రా, అక్క-డిశే త్వర'ా వెళ్లాము. 

క ౧చ--రా భట్టినీ, రా. [అందటు పరిక ర్ర్రమింతురు.] 

10 వాన,=-ఇ దే ఫూజాస్థానము ఆ రకైశ గోళము, రా మణీ నాకు ఫొూజోవకరణ 

ములను లే 

సానరిక.---(నమివించి] భట్టిని, ఇదుగో సమస్తమూ సిద్ధముగా వుంది, 

వాన. (చూచి, ఆక్మగకము] అయో, పరిజనులు ఎంతపొరబాటు వేసిరి ? 
ఎవనికంటి కగవడకుండా దాస్తూ వుశ్నానో ఆకని కంటియెదటజీ పడనున్న ది, కానీ, 

15 ఈలాగు చెప్తాను గాక (ప్త కాశము] ఒసే సాగరిక్కా ఏమే నీవు వరిజను లందటూ 

నుదననుహోత్సవంలో మైమరిచివుండగా గొరవంకను విడిచి యిక్కడికి పచ్చినావు? 

'దానికాడిశే తత్త ణం వెళ్లు, ఈఫవూజా ద్రవ్యాన్ని కాంచనమాల చేతికి అప్పగించు. 

సాగ,__భట్టినియాజ్ఞు (అల్లే చేసీ కొలందియడుగులు నడచి ఆక్మగతము] 
శారిక జీమో చేను బదిలం?ా సుసంగత చేశ అవ్ఫగించితిని. ఇక్కడ దీన్ని చూడడానికీ 

20 గాన ఆళ గలదు. ఏమంటే దేవుణ్ణి కనుమాయుధుణ్ణి మానాయనగారి అంత$పురంలో 

ఏలాగు సూజచేస్తారో ఇక్కడకూడా ఆలాగే చేస్తారా కాక మట్ొకలాన చేస్తారా, 

చూతా మనీ. అందుకోసము చేను ఎపరికీ కనపడకుండా వుండి చూస్తాను (పర్మిక్కమించి 

చూచి] కనక ఇక్కడ ఫొూజాసమయం వచ్చేలోపల 'నేనున్ను భగవంతుణ్ణి పూజించ 

డానికి పువ్వులు కోస్తాను. (ఆని పువ్వులు కోయుటను అభిినయిం చును, 

లగ వాన, శకాంచనమాలా, ఆకోకమూలమున్క భగవంతుణ్ణి కునుమాయుధుణ్ణి 

చతిష్టించుం 

కాంచ _-భట్టిని యాజ్ఞ. [అని యట్లు చేయును. 

విగూ.=(వరిక్కమించి చూచి] వయస్యా, అంబెలరవళి నిలిచినది, కనక చేని 

ఆశోక మూలానికి వచ్చిం దని చేను తలుస్తాను, 



చఛథమాం౦ంకము క్షే 

రాజాుం...చక్కంగా ఊహించితివిం ఇదిగో చేని చూడు, ఈపుణ్యశీల,... 

తే, కుసుముసుకుమారమూూ ర్తి యీబిసరుహోశ్షీ 
చ్రతముచేం గాను సూత్ముత్రరంబు గాలం 

దనదుచున్నది మకరశేతనుండు పజ 
నునిచికొన్న ధనుర్వపష్టి రరూ యనంగ, ౨౧ ర్ 

కావున రమ్ము సమౌపింఠము, (సమీపించి) (స్తీయా వాసదత్తా.... 

వాస (చూచి) ఓహో అర్యఫు త్రుడే! జయము జయము అఆర్భపుడ్రు,నికి, మహీ 

రాజు ఈచోటిని అసన్మగ్య హం చేత ఆలంకరించునుగాక ఇదుగో ఆసనము ఆర్యపుశ్రుడు 

ఇక్కడ కూర్చుండవలెను. [రాజు నాట్యముచే కూర్చుండునుం 

కాంచ..___ దేవీ శోభించుచున్న యా యశోకవృతముకాడి!ి వెళ్లి నీవేతితో జీ 10 

పువ్వులు కుంకుమ చందనము వస్త్రాలు అర్చించి భగవంతుణ్ణి పృద్యుమ్ను ణ్లై పూజించు. 

వాన నాకు ఫూజోవకరణాలను అందీ 

(కాంచనమాల అఆంగిచ్చున్కు వాసనవద్ త్త ఫూజించునుం 

రాజా,ాప్కీయా, వాసవదత్తా, 

ఉ. నూతనమజ్ఞ్జన ప్ర భవనూత్న విని కవి శిష్ట శో భత౯ా 15 
ఖా్యాతకుసుంభ రాగరుచి రాతిపరిస్ఫురదంశు కాంతతళా 

ఆతతమోదముం గొలిపె దబ్దదళాయత నేత్రరో, మనో 

జూతుని నోముచుకా మృదులళై శవవి దుముకాఖ వై వకిక, ౨౧ 
6... సో రా 

మలకీయు, 

క, దయితరొ, మదనుని నో మెడు 20 

కయితో నీవంటినంతం గంగేళి నవో 

దయమృదుత రాపరకిసా 

లయ మన నా నేత్రయుగళి లాలన గొల్పు౯. వలి 

ఇదియుంనుం గాక, 

క. భాలరొ యనంగుం డివ్పుడు 05 

వాలం దనయనంగతను నిజముగా దూటుళ ; 

వ లన దాను భనత్క-ర 

పీలా స్పర్శోత్సవంబు నెనయనికతనకళ్, తికి 
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కాంచ....భట్టినీ, భగవంతుణ్ణి ప్రద్యుమ్నుణ్ణి పూజించినావు, మతి ప్రభువు 

గారికి ఈనిన పూజాసత్మా_రం కానీ, 

వాస,జూనాకు ఫువ్వులును "మెఫొోతనున్ను ఆందీ, 

కాంచ.---ళట్టినీ, ఇదుగో సమస్తము సిద్ధము, 

ర్ (వాసవద క్ర నాట్యమువే శాజును భొోబించుు. 

సాగరిక. (పూవులు తెచ్చుకొని] కట్టా కట్టా ! పూవులు కోసుకొ చే కమిళో 

మరిచి చాలా అలసి స్టీర, అందుచేత ఇదిగొ ఈ వావిలిచెట్టుచాటున కనబడకుండా 

దాగి చూస్తాను, (చూచ్చివమి! వ్రత్యతు జే అపూర్వును కనుమాయుధుడు! మానాయన 
గారి ఆంక్కపురంలో చిశ్తరువున ఈతని అర్చిస్తారు ఇక్కడ ప్రృత్యకుణ్ణి చేసి అర్చిస్తూ 

10 నున్నారు కనక 'బేనున్ను ఇక్కడినుంచే ఈపువ్వులతోటి భగవంతుణ్ణి కుగుమాయు 

ధుణ్ణి ఫూజిస్తాను. (అని కునుమములను చిమ్మును]. భగవంతుడా కునుమాయుధుడ్య 

నీకు నమస్కారము, నాకు శుభదర్శనుడవు అగుదువుగాక చూడదగిన దానిని చూ స్త్రీని. 

నాకు ఆమోసుదర్శనుడవు కమ్ము. మణి నన్ను ఎవరున్నూ చూడకముంబే వెడలి 

పోతాను, (అని కొలందియడుగులు నడచును 

15 కెంచ..ఆర్యా, వసంతకుడా, ర్యా మజ నీవు స్వస్తివాచనం గృహించు. 

[(విదూ.--సమోపం చును. 

వొస.=--(విలేపవనకుసుమదాన శూర్యకముగా] ఆర్యా, ఇదిగో స్వ స్తీవాచనం 

పుచ్చుకో (అని అర్చిం చున. 

విదూ, (వా శ్రముతో గ్రహించి] నీక్ర మేలపుగాక. 

20 [నేవథ్యమున వైతాళికుడు పఠించునుం] 

చ. చరమగిరి౯ సమ_స్తమచి జాటిచి పాళి నభోంత మంటంగా, 
జ 9 నరపతు లెల్లగుం గలసినారు భవత్సభ సంజ ప్రొద్దున 

వారువుగ నిప్పు డో యుదయనా, కనువిందుల సారస ప్రభా 

వారముల నీదుపాదముల నబ్బునిపాదములట్లు గొల్యంగాక, ౨౪౮ 

లెగ్ సౌన (విని వార్టముళో రాజును చూచి సన్నృహముగా] వీమి ! ఈయన 
నన్ను మానాయన యిచ్చిన ఆ ఉదయనమహారాజా! (నిట్టూర్పునిగిడించ్చి కనక ఓరుల 
కొలువువేత నొగిలిన వ్రైనపృటికీ ఈతనిధర్శనం చేత వాశరీరము వోకు బఫబమత మైనది. 
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రాజు,---ఏమి ! ఉత్సవము. చేత వ్యగచిత్తుడ నై సంధ్యాలి క్రమమును సయి 

తము సరికింవ చెతిని! బేవీ, కనుము, 

క, ఉదయగిరితటాంతరితుని 

నదె సూచించెడిని బ్రౌచి యామినినాథు౯ 

వదనవరి పొండివముము చే ర్ 

హృదయస్థితు డై నదయితుం బ్రియయును బో లెక. ౨౫ 

జేపీ, మణి లేతము, లోణిట్కే పోపుదము. 

[(ఆందణును లేచి పరిక్రమింతురుం 

సాగ._ఏమి ! జేవి తరలిందే ! కానీ. త్వరణా వెళ్తాను. [రాజును అసతో 
చూచి నిట్టూర్చి] ఏమి నామందభాగ్యత ! ఈయనను చాలాసేపు చూడడాని కేనా 10 

నోచనైతిని, (ఆని నిష్క)మించును, 
రాజు.=--(పరిక్రమించుచ్చు 

శా, దేవీ, నీముఖకాంతి చే నమృతరు న్పేజ న్తీరస్కారి చే 

వేవే నాన వహించి యుబ్దము లివే విచ్భాయతం బొం దెడి౯ ; 

నీవిన్నా ఇపుటూడిగంపుగణి కల్ ని_సంద్రతేం చాడంగా. 15 

A అలో న్ బరావుంగ్లో వుల లజ్జ డాగాడి నివే ఫుష్పంధయవ్రాతమ ల్, ౨౬ 

(అందబజు నిమ్మ) మింళురు.] 

మదనమహోత్సప మను చ్రథమాంశము 

సమా ప్టము 

వ వేశకము 90 

(అంత శారికాపంజరను ను చేశంగొని నునంగర [వ వేళించును, ధ్ర [ 
సుసంగత,---అయ్యో, మరి యోగోరువంకను నాచేత బెట్టి ఎక్కడికి వెళ్లివుం 

డును నాప్రీయసకి సాగరిక * [మజీయొకవంక చూచి) ఇదిగో నిపుణిక, ఇక్కడికే 

పస్తూఫుంది. దీన్ని ఆడీ? చూస్తాను 
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(అంతట నిపుణిక వ్ర వేశించును.] 
నిపుణిక, = తెలునుకొన్నా నుగదా ఏలినవారి వృత్తాంతాన్ని. మతివెళ్లి భట్టినికి 

విన్న పీస్తాను. (అని పర్మికృమించును, 

సునం డిసే నిపుణికా ఎక్కడికే ఆశ్చర్యం చేత మైమరిచినదాని లాగ 

ర్ నీవు ఇక్కడనే వున్న నన్న లత్యుం చేయక దాజిపోతూవున్నాపు? 

నిపు _వీమి ! నుసంగతా ! ఒసే సుసంగతా, నీవు సరిగానే కనుక్కొన్నావు 

నాయాశ్చర్యానికి కారణ మున్నది. ఏమంటే ? చేడు దొరగారు (శ్రీసర్వత నుంచి 

నచ్చిన శ్రీనిందదానుడ నే పేరుగల ధార్మికుడి వల్ల ఆ ౩క7ఎముఃే పుష్పించే లాగు వేసే 

దోవాదాక్ని నేర్చుకోని తాను 'పెంచుకొన్న నవనూలికనిణానిచేత పూలమొ క్రమతో 
10 శోభించేలాగ చేస్తారట. అక్కడికి ఈవృత్తాం తాన్ని కనుకొ_మ్మనీ దేవి పంపగా వెళ్లి 

వస్తూ వున్నాను. నీ వెక్క డికి వెళ్తున్నావు? 

నుస౦.ాన్న్మాప్పియసఖని సాగరికని 'వెదక డానికి 

నిపు,=ది స్వే రంగుల పెట్టె, చిక్తరుణలక, తూలిక, పీటిని 'చేశ బెట్టుకొని సాగ 

రిక అరటిచెట్ల యింటిలోనలికి "వెళ్తూవుండగా నేను చూచినాను అక్కడికి వెళ్లే 

15 చెలీ చేనున్ను దేవికాడికే వెళ్లాను, [అని నిష్క)మింళురు. 

ప్ర,వేశకము నమా ప్పము, 

దగి తీయాంకము 

[ఆంకట సాగరిక చ్మిత్రఫలకవర్తికలం గొని మదనావస్థను నటించుచు ప్రవేశించును. 

సెగ. హృదయమా దయచాల్చు దయదాల్బు. ఎందుకు నీక ఆయాసంతప్ప 

౨0 వేరే ఫలం లేని యీ దుర్గ భజనప్రార్ధ్థనాహఠము, ఇది గాక, ఎరణ్జి చూచిన మాత్రాన 

నీకు ఇటువంటి సంతాపం పెరుగరతూవుందో [ఆశ్చర్యముతో] మళ్లీ అతో చూడ 
సోరుతలూ వున్నావు ఈనీమూఢత్వానికి వీ మందును ! కృతఘ్నమా ! ఓవాడయమా, 

పుట్టినప్పటినుంచి కూజా “పెరిగిన యీనన్ను వదలి తణమ్మార్తదర్శనపరి చితుడైన ఆజనుని 

తగులుకొని పోతూ లజ్జ్ఞవడవు ! అయినా నిన్ను అనజీల + నీయం జేమి తచ్వు 

95 అ మేనులేనివాడినారసాలథాకకు ఆగలేక నీవు ఈలా చేయబూనిశాపు. కానీ, 

ఆ యనంగుస్చే నిందిస్తాను. [కన్నీళ్లతో శేలుమోడ్చి మోంకారించి] భగవంతుడా, కును 

మాయుధుడా, సకలనురానురులను జయిరిచిన వాడవు నీవ స్రీచనాన్ని కొట్టుతూ 
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లజ్జృపడజేమి ? (ఆలోచించి) నిశ్చయంగా మందభాగ్యురాలికి నాకు ఈదుర్ని మి క్తంచేత 
అవశ్యం మరిణము మూడినది, (చిత్తరుంబలకను చూచి] మతి యిక చెవ్వరూ రాక 

ముంచే చ్మికృఫలకాన ఈయభిమరజినుణ్ణి వ్రాసి చూచి, శాయిహ్టాన్ని నెజ వేర్చుకొంటాను, 

(సావప్షంభముగా వఏీక్నాగృచి క్రయె నాట్యమున చిత్తరుంబలకం గొని నిట్టూర్చి] 

నాకొన చేయి అతిభయంవేక అమితంగా వణుకుతూ వున్నప్పటికి అకణ్ణె చూడడానికి రీ 

ఉ పాయం లేనందున వ్రాసీచూస్తాను (అని వ్రాయుటను నటిం చును, 

(అంతట సుసంగత (ప్రవేశించును ] 

నుసం,---ఇదిగదా ఆయరటియిల్లు, ఇందులో ప్రవేశిస్తాను. (ప్రవేశించి చూచి 

ఆశ్చర్యముతో] ఇదే. న్మాస్తీయనఖ సాగరిక్క ఏమి ! ఇది యేమో బలమైన అనురాగం 
హృదయాన్ని లాగుగూవున్నలాగు నీమోవ్రాస్తూ నన్ను చూడకున్నది. కాకీ దీనికంటి 10 
యెదట బడకుండా ఇదేమిటో శనిపెడతాను. [స్వచ్చందముగా అఆ మెవెనుక నిలిచి 

కాంచి సంతోషముతో] నీమి! ప్రభువును వ్రాసింది ! బళ్లీ ప్రియసఖీ బళీ! కాశేమి ! 
కమలాకరాన గక రాజహంసి మరియెక్కడ | ప్రియపడుతుంది 1 

సాగ!....[బాషఘృములతో] ఇతి వ్రాసితిని, 5'ని ఎడతెరపీలేకండా రాలు 
తూవున్న బాష్ఫాల'చేగ నాదృష్టి చూడ లేకున్న ది [మొగ మెత్తి అక్రువులను తొలంచు 15 

కొనుచు నుసంగతను చూచి ఊత్తరీయముతో చిత్తరుంబలకను కప్పుచు చిజునవ్వు 
నవ్వి] ఓవో చీయసఖి సుసంగత ! [అని లేచి చేపట్టి] సఖీ నుసంగతా ఇక్కడ 

కూర్చో, 

సుసం,=--(ళూర్చుండి, బలాత్కారమున ఫలకముం గొని చూచి] సఖి ఎవరిని 
రి నీ విక్కడ వ్రానీనావు ( 20 

సాగ, [లజ్జతో ] ఈజరుగుతున్న మదనోత్సవంలో కామ దేవుణ్ణి వ్రాసినాను, 

నుసం | చిలునగవుతో ] ఎంకటిజాణవే ! మలి యీచి _ర్తరువు శూన్యంగా 

కనబడుతున్న ది, కనక చేనున్ను ఇందులో ఆయననరనను రతీజేవిని వ్రాస్తాను, 

(వర్తికం గొని నాట్యమున రతీమిషచేతను సాగరికను వ్రాయునుం 
సాగ [చది కోపముతో] సఖి నీవు నన్నేల యిక్కడ వ్రానినావు! రక 

నుస౦ం,---[నవ్వి) ఎందుశే కారణం లేక నే కోవగిస్తావు ? నీవు ఎటువంటి కాను 
డేవుణ్ణి వ్రానీనావో చేనున్ను అటువంటి రతిజే వ్రానీనాను. మణి వేలువిధంగా 

భావించడం మాను, ఈచావరిక మెందుశే ? వృత్తాంత మంఠా చెప్పు, 
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సాగ, [లప్జాతో న్వగతము] ప్రియసఖి నాశట్టు కనివట్టినది. [ప్రకాశము] 
స్రీయసఖ నాకు లజ్జ బలీయము7ానున్నది. అందుకోసము సఖీ, ' ఈవృత్తా౦తము ఇక 

రుల శెవ్వరికిగాని తెలియకుండా వుండేలాగు చేయవే, 

నునం._నఖు, లజ్జ్ఞవడక, ఇటువంటిక శ్యార త్నా నికీ ఇటువంటి వరునిమిద 

ర్ ఆవశ్యం7ా నలపు కలుగ తుంది. ఆయినప్పటికీ ఇతరుల శెప్వరికీ ఈపృ త్తొంతము తెలి 

యకుండేలాగ చేస్తాను. అయినా ఈశారిక మేధానివి ఈగుట్టు బైట బెట్టినా పెట్టును. 
ఒకవేళ ఇది మనయాలా పాన్ని య భాతరంగా గ్రహించి యెవరి యెదట నెనా వలి 

కి నా పలుకును. 

సాగం---[ఉ ద్వేగనముతో) సళ్ల, నన్ను సంతాబము మరీయెక్కు_వగా బాధిస్తు 

10 న్నది. (అని మదనబొధను నటించును. 

నుసం,---[సాగరికయేదను వాస్తముంచి] సఖ, ఊజడిల్లు ఊజుడిల్లు, ఇదుగో 

సను వెళ్లి ఈదిగుడుబావికోనుం చి తామరాకులు తొమరగూచట్లు శణంలో తెస్తాను 

(నిమ్క_)మించి మరల ప్రవేశించి నాట్యమున తామరాకలతో సెజ్జ చేసి 

తూండ్లతో వలయములు నో మిగిలిన యాకులను సాగరిక యెద. కవ్వును. 
సాగ=సఖ్క రీసీవేయి యీతామరాకులను తూటికడియాలనున్ను. ఇ వేల? 

వృథాగా వీల నన్ను ఆయాస పెట్టుకోవడము ? చెప్తాను విను, 

15 

(గేయము. 

అంద రానిపండు గోరితి౯ ; సఖీ, 

జెంగమందు నాన నన్ను డిందంజేయునే ; సఖీ, 
20 పరవశాత్మం జేనె దైవము ; సఖీ, 

కరుణ లేనివలపు నన్ను గళము పజ్టైనే ; సఖీ 
ఒక్క కే శరణము నా కిక, సఖీ, 

తక్క యుసురు నీవిరాళి దాయుదను బలే. సఖ 
సుసనం= (సక రుణము] వ మీయసఖి సాగరికా, ఊోజడిల్లు ఊ అడిల్లు 

[శీపథ్యమాన కోలావాలము] 

ఉ, దారితళిస్ట్రం గంఠగ నధఃస్థిత నీడ్చుచుం బైండిళ్ళంఖలక్ 

దాగరములుదు దూంటుచు నుదారరణత్పదకింకిణీక మై 
భీకుల భీతిగొల్పు చనువి ద్రవడాకులి త"ళ్వపాల మై 

చేరెను సాహిణంపుం గపి చెచ్చెర దాంటుల రాజవేళ్మ ముక, 

25 
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మంకియు, 

చ, పడయమి లెక్క. ఫూరుషతం భాటీరి మండులు నానగండ లె, 

ముడి(గిరి వామనుల్ భయము ముంపంగం గంచుకికం చుకంబులో, 

కడలం గిరాతకు ల్నిలిచి కాంచిరి సార్థకనామభావము౯, 
నడిచిరి క్రుంగి కుబ్బులు కనంబడ నోడుచు మెల్ల మెల్లంగా౯. ౨౯ర 

నుసం,---(విని "మోోలం గాంచి సంభ స మంబున "లేచి సాగరికచేయి పట్టుకొని] 

సఖ, లేవే లేవ్వే ఇదుగో చెకుకోతి ఇక్కడికే వస్తూవున్నది. 

సాగ,..-అయిలే ఇప్పుడు ఏమి చేతాము? 

నుసం.__ర్మా ఈచీకటికెట్ట చీకటిలోకొచ్చి దీన్ని తప్నించుకొంచాము. 

(వర్మి కృషించి యిరువురు భయముతో చూచుచు నీకాంతమున నిలుతురు, 10 
సాగ,-_నునంగత్కా ఏమే చి_క్లరువలక వదలి" వచ్చితివి + ఒకవేళ ఎవరైనా 

దాన్ని చూచేరు, 

. నునంంాపీసి వ్వస్థంగా వుండు, ఇప్వుడుగూడా చి త్తరువలకతో ఇని యేమే? 
ఈ -పెరుగుకూటియానపోతు చెడుకోతి ఈవంజరాన్ని తెరది దాటిపోయింది. మకీ 

'మేధావిని ఎక్కడికైనా పోతుంది. అందుకోసం త్వరగా కూడావెళ్లి దాన్ని బట్టు 15 
కొందాము రొ, మనమాటల అక్షరాలు గ్రహించి ఎవరిదగ్గిగ చైనా వెళ్ళ బెడుతుండి. 

సాగ,యాసఖ అలాగే చేతాం, (ఆని పర్మిక్కమింతురు, 

[నేపథ్యమున] 

బలే బలే ! ఆశ్చర్య మాళశ్చర్యం ! 

సాగ. [చాచి] నునంగతా మళ్ళీ ఆచెడుకోతే వసూవున్నట్టుంది. 90 
నునం.= [చూచి నవ్వి) ఓసి పిరికీ భయపడకు, ఇతడు వీలినవారి 'పార్శ్వ 

నర్తి పసంతకయ్య, 

[అంతట వసంతకుండు ప్ర, వేశించును.] 

వసం.....బలేబలే ! ఆశ్చర్భ్యమాశ్చర్యం! బళిరా! శ్రీఖండచానుడా ఛార్మికుడా, 

బలీ! 25 

సాగ.__[అక్క_అతో చూచి] నఖీ సునంగతా, ఇకణ్ణి చూడవలనీనబే నుమా 

సునం._ న్య ఇకణ్ణి చూ స్టే ఏమి ఫలం?! ఆశారిక దూరం "వెల్లింది. రా 'వెంబ 

డింతాముం [అని నిష్క్రమింతురుం 

8 
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వసం బళిరా ! ,క్రీఖండదానుడా బళీ!..నీ ఆదోవాదాన్ని ఉపయోగిం చిన 

మ్మాత్సాన నవమాలిక ఈలాటి జైనది దట్టంగా మొలిచిన ఫూవుమొత్తాలతో వెలు 

గుతూవున్న కొమలచేత దేవి పెంచుకొన్న మాధవిని చూచి నవ్వుతూ వున్నట్లు 

కనబడుతున్న ది.-కనక "వెళ్ళి | స్పియవయన్యుడికి నివేదిస్తాను. (వర్మిక్కమించి చూచి] 

ర్ ఇదుగో చ్రీయవయన్యుడు; ఆదోవాదను మోది నమ్మక ౦ చేత నవమాలికని ఫూచినదాన్ని 

వరోమాన్నే చ్రశ్యతంగా చూస్తూ వున్నట్టు సంతోషం చేత కండ్లు వికాసం పొందగా 

ఇక్కడిశే వస్తువున్నాడు*, ఇకేనిదగ్గిరికి వెళ్తాను, [అని రాజుకడకుం బోవును. 

[అంతట య థానిగ్జిష్టుయు రాజు ప్ర వేశించును.] 

రాజు. [హర మతో] 
యె 

10 తే పాండువును సోత్కలిక దీనిం బ్రాప్రబృంభ 
నవిరళశ్వసనోద్దమూయానీతాత్మం 
గంతుయుత లాలినకిం బో లె గనుచు లతను 

బొనరి చెద చేవిముఖమునం గినుక కెంపు, 30 

నిదూః---[ఈటాలున సమీపించి] జయం జయం చీయవయన్యుడికి, వయన్యుడా, 

1ర్ బళీబళీ' నీకు మేలు కలుగుతున్న ది, వీలాగం టే... 

[(“అదోవా దాన్ని” ఇత్యాది మరల పఠించును, 

రాజు.న--వయస్యుండా, సందేహ మేమి! మణిమంత్రైషధుల్మప్రభాపము ఊహింభ 

నలవిగానిది గదా, "చూదు. 

మ, కలన క్రీపతికంఠ కౌ స్తుభమణి౯ గన్నంతనే కాత్రవుల్ 

20 తలం బాజరె? పన్నగంబులు ధరక౯ొ దాశోవె నుం త్రావాతి౯ ? 

తొలి రామాను జవీరవానరభటాదు 'ల్మేఘనాదావాతుల్ 

బలువ వ్యాషధిగంధ మాని మరల౯ బ్రావీంపరే జీవముక్ ? 3౧ 

మణీ చారిచూపు, చానిని చూచి చే కృసాఫల్యము ననుభవించెదము. 

విదూ,---[ఆటోపముతో)] రా నీవు రా. 

క మింతుర్కు (ఇరువురు గర్వముతో పర్మిక్క 
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విదూ. [విని భయవడి వెనుకకు మరలి 'జేనివేయి వట్టుకొని నం 

వయన్యుడా రా పాజశిపోదాం, 

(థ్రమవతో ] 

రాజు... ఎందుకోసము + 

విదూ.. ఈపొగడచెట్టులో ఏదో భూత మున్నది. 

రాజు-ా-వీ మూర్జుండా, భయవడక నడువుము; ఇట్టివాని! ఇక్కడ చ, భౌవ ల్ 

మెక్క-డిది 1 

విదూ,---స్పష్టైతుకంగా వలంకుతున్నది. నామాట నమ్మకం గాకపో లే ముందు 

నడిచి నీవే స్వయంగా విను. 

రాజు... [అట్లు చేసి విని] 

తే. విస్ఫుటంబుగ వర్మముల్ వినగ నగుట, 10 
రీ ౧౮+ శ్రీస్యశావోచితంబుగా దియ్య నగుట, 
నల్పతను వాట చే నని హ్రా౯ది యగుటం 

బలుకునది కారిక యటంచు దలంతు నేను. వె 

(పైని చూచి నవ్వి] ఏమి ! శారిశసునూం 
విదూ.---[వెని చూచి) ఏమి ! నిజంగా శారిశే. 15 

రాజు. =. [నష్యి) అవునోయి. 

విదూ=- ఓయి వయక్యుడ్యా నీవు బలే పిరికివాడవ్వే శారికని భూతమన్నావు 

రాజా, చీ మూర్ణు డా, నీ చేసినదానిని నామాంద వె ట్టదవు ! 

విదూూ---కీయి అటైలే నన్ను నివారించకు. (రోషముతో చేతికట్ట చె_త్రి) 
అన్నా ! దానీకూతురా, నిజంగా చేను భయవడతొ నని నీవు అనుకొన్నావా 220 

ఆటలే కణ ముండు, చేను కొం డెణాళ్ళ హృదయంలాగ కుటిలమైన యిాచేతికజ్జతో 
పండిన వెలగబండులాగ ఈ పొగడచెట్టునుంచి నిన్ను జీలకి వజేలాగ కొడతాం 

(అని కొట్ట నుంకిం చును, 

రాజు, (నివారించుచు] మూర్టులణా, ఇది జీనినో రమణీయ మైనడొనిని వలకు 

చున్నది, దీని జీల బెదరంగా ట్రైదవు ? విందుము గాక (ఇరువురును విందురు, 2గ్ 

విద [విని] ఇవి పలుకుతూ వుంది ఈ ట్రావ్మాడికి అన్నం పెట్టూ అని, 

రాజు.----కుకీంభరికి నర్వము భోజనవిషయము?ా నే పర్యవసిం చును. సరి 

చెవ్వ్క, శారిక వీమి వలుకుచున్న దో, 
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విదూ,..-(విని] వయన్యుడ్యా ఇది అన్నమాట నీవు విన్నావా ? ఇది ఆంటు 

న్నది--' నషా ఎవరిని నీవిక్కడ వ్రాసినావు ? ఈజరుగుతూవున్న మదనోత్సవంలో 

కామ దేవుణ్ణి వ్రానీనాను, అనిం మల్టీ వెచ్వతూవుందిలా'నష్యి నీవు న 'న్నేల యిక్కడ 

వ్రానినావు + ఎందుకే కారణం లేక నే కోవగిస్తావు ! నీవు ఎటువంటి శామబేవుణ్ణి వ్రాని 

గ్ నావో చేనున్ను అటువంటిరతిజీ [వాసినాను. మరి వేజువిధం7ా భొవించడంమాను, 

ఈ చాపరికం ఎందుకే ? వృత్తాంగ మంతా చెప్పు, ” అని, ఓయి వయన్యుడ్యా వీమి 
టోయి యిది ? 

రాజో.....వయన్యుండజా నాకు ఇట్లు తోచుచున్నది. ఎవతెయో వృదయ 
వల్ణభుని చీ_రువున వ్రాసి సఖమ్రోల కామజేవుం డని మిష పెట్టి కమ్ముకొన్న ద * 

10 అంకట సఖ గుట్టు కనివట్టి శేర్నచేక ఆ చిత్తరువులోనే ఆ చెలువృప్కతినును వ్రాసి 

రతి యని ప్రిషపెట్లి చూపించినది, 

విదూ,..-(చిటిక వైచుచు] వయసా, ఇది సివడుతూ వుంది. 

రాజు....పీయి వయన్యుండ్యా సందడి చేయకు, మరల పలుకుచున్నుది, విందము 

గాక [ఇరువురు విందురు. 

15 విదూ,---కశీయి ఇది మళ్లీ యీలాగు అంటున్న ది సఖి లజ్ఞపడకు. ఇటు 
వంటి కన్యారత్నానిక్ ఇటువంటి వరునిమిద ఆవశ్యం7గా వలపు కలుగుతుంది. ” అని 
కనక ఆ వ్రాయబడినది కన్య; దర్శనీయ రూ 

రాజు,ఆా--అట్లయిన సావథానము7 విందముగాక. ఇందు మాకు కుతూహలము 

నకు అవకాశ మున్న ది. 

20 విదూ,..-ఓవయన్యు డా, నీవేమో మహావండిరుడ నని గరంచడకుం చేను దీని 

నోటినుంచీ విని సర్వమూ నీకు వక్కాణీ స్తానుం (ఆని యిరువురును విందురు. 

విదూ.---విన్నావా ఇది చెప్పినమాట ? “నఖ్క నా సంతావము మరీ యొక్కు. 

వగా వాధిస్తూవున్నది, సఖ, తీసివేయి యా తొమరొకులనున్ను తూటికడియాలనున్ను. 

ఇ వేల? వృథాగా వీల న న్నాయాన చెట్టుకోవడము 1” 

ల్ రాజో =--పయన్యుండా, వినుట న్యూత్రమే గాదు, అభిప్రాయనును కూడ కని 

వట్టితిని, 

విదూ,ామీయి వయన్యుండ్యా ఈశారిక దాసీకూరురు ఇంకా ఏమేమో కురు 

కురు మంటున్నదిం 
రాజు,ఎసరిగా నే చెప్పి లివి, [అని యిరువురు విందురుం 
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విదూ,=ఎ-వయస్యా ఈశారిక దాసికూతురు నాలుగు వేదాలు చదివిన ద్రైవ్మాడి 

లాగ బుక్కులు పఠించ నారంభించించే ! 

రాజూ వపయస్యు౭డా, చేను పరభ్యానములగ వినలేదు, చెప్పు ఇదేమి పలికినదో, 

విదూ....పీవోో ఈలాగ పలికింది, 

(గేయ ము) 

ఆందరాని వండుగోరితిక ; డెందమందు నాన నన్ను డీందంజేయుణే, సఖీ, 

పరవకార్మ వేసె దైవము ; కరుణ "లేని వలపు నన్ను గళమువ ట్టె చే సఖీ, 

ఒక్కటే శరణము నా కిశ,కక్కి_ యునురు నీ విరాళి డాంటెదను బలే. సఖీ, 

రాజు. (న్మీతముతో) వయన్యుండా ఇటువంటిద్రావ్మాణుండవు నీవు దక్క 
మలి యెవ్వరు ఇటువంటి బుక్కులు ఎణీలినవారు 1 

కదూ... అటయి తే మతి యి దేమిటి 1 
రాజు.---ఇది పాటనుమాం 

విదూం--- పాటా ఇది! అయితే ఏమి చెప్పినట్లు ? 

రాజు,=-పయస్యుండా, ఎవ తెయో శ్రాఘ్యయావన (ప్రియతమునిపొందు ఆలవడ 

మిశే ప్రాణముమిందియాస వదలి యిట్లు పలికినది. 

విదూ.= [బిగ్గరగా నవ్వి ఓయి ఎందు కీ పంకరమాటలు, తిన్నగా ఎందుకు 

ఇెప్పవు--నన్నే పొందనందున అని ! నిన్ను గాకి మరి యొవ్వని వూవిలు డనేమిషచే 
కమ్మ నగును. (చేతులతో చప్పట్లుకొట్టి బిగ్గరగా నవ్వును, 

రాజు,...-(ఊర్థ సము చూచి] చీ మూగ్ధండ్యా బిగ్గరగా నవ్వి, పాదము ! ఆ శారి 

10 

15 

కను బెదరంగొట్టితివ! అందుచేత అది ఎక్కడికో ఎగిరిపోయినది. (అని నిరూపింతురు, 20 

వదూ... [చూచి] వయస్యుడా మ "రక్కజికీ గాదు. అది అరటిచెట్లయింటికి 

వెళ్ళింది. రౌ, మరి, వెంబడిం తాము. (అని వర్మిక్కమింతురు, 

రి పూలూ 

లే. కామిని వచించుం దాళక కంతుబారి 

దేని నెయ్యంపుసకులతో, దాని నళ్లి 
వెండి శుకశిశుశారికల్ వెల్లడింప, 
ధన్యులకు నగు శృవణసు థారసంబు, 3 గ్ర 

విదూః....వయస్యుంజ్యా ఇదుగో అరిటిచెట్ల యిల్లు, ఇందులోపలికి వెళ్లొమః. 

(అని యిరువురు ప్ర జేశింతున, 

2ిత్ 
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విదూ,.-_వీ మయ్యోపు ? ఎందుకు దాసీకూరురిని ఈశారికని వెదికే ప్రయాన ? 

ఇక్క_డ మలయమారుతం చేత కదులుతూవున్న లేతయరిటాకులవేత చల్లనైన యీ రాతి 
చే తిన్నెమాద తణం సేపు విశ్ళమింతాయు. 

రాజు.---నీకు రుచించినట్లే చేయుదము. 

ర్ (అని కూర్చుందురు. రాజు నిట్టూర్చి “కామిని” ఇత్యాది మరలం బఠించునుః 

విదూం__.[ పార్గ ్ వమున జూచి వయస్యాా ఇఏ ఆశారికపంజరము గావలెను, 

దీనికలుపును ఆదుష్టవానరము తెరి చియుండబోలుశు. 

విదూ,-ానీయాజ్ఞ, (అని వర్మికృమించి చూచి] ఇదుగో చి క్తరుపలక ఒకటి 

10 ఉన్నది. దీన్ని పుచ్చుకొంటాను. [పుచ్చుకొని చూచి హర్ష ము నటించను, 

రాజు... [కతూవాలమతో] వయస్యా, నీ మది ? 

విగూ.__వయస్యా, నీయదృష్ట్రను దొడ్డఏి. ఇదే నేను చెప్పినది అది. నిన్నే 

ఇక్కడ వ్రాసి ఉన్నది, కాక మరెవ్వని భూవిల్తు డని మిష పెట్టగలదు? 

రాజు [వార్ష ముతో చేతులు బాచి] మిత్రమా చూపు చూపు, 

15 విగూ.-నీకు చూవను. ఆకన్య ప్రతినుకూడా ఇందులోచే వుంది. నీమి పారి 
తోషికం లేకుండా ఇటువంటి కన్యారత్నాన్ని చూపిస్తారా 2 

రాజు... [కడణియమును తివిచి యిచ్చుచునే చిశ్చరుంబలకం బలిమిం కొని 

చూది ఆశ్చర్యముతో] వయస్యా, చూడవోయి, 

తే, తొయ్యలి యెవర్లా లీలావధూతపద్మ 
920 పక్ష పాతంపుంబేర్మి నాపయి( దెలుప్రుచుం 

సమును విచిత నస జి త్ర గత మానస వి త్రీనరణిం 

చేరుచున్నది రాజవాంసియును బో లె, 3% 

మళఠలీయు, 

తే. ముడితవదనం బనునవూర్యవూర్ల చం ద్రు, 

25 నించువేకుకం దా సృజియించి ఛాత, 

అంత మొగిడిన నిజఫీఠరి కాంబుజమునం 

జిక్కి. యుక్కి-రిబిక్కి రిం జెంచె నిజము 3౬ 
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(అంతట సాగరికయు సుసంగతయు [ప్ర వేశింతురు,] 

సాగరిక.=-నఖ నుసంగ తా మనకు శారిక దొంకింది గాదు. మరి చిత్సరువలక 

ననా యీయరిటివచెట్ల యింటిలోనుంచి తెచ్చుకొని త్వరగా వత్తాము, 

సుగం నఖ, ఆలాగే చేశాం. [అని ఉపసర్చింతురు, 

విదూ....వయస్యుడ్కా ఎందుకు ఈ మె ముఖము నంచుకొన్న దిగా వ్రాయబడినది! రీ 

నుసం,---(విని) సఖ వనంతకయ్యమాట వినబడుతూ వున్న ది. అందుచేత బే 

ననుకొంటాను దొరవారుగూడ ఇక్కడనే ఉన్నారని, కనక ఆరిటిగుబురుచాటున 

ఉండి చూతాము, [అని యిరువురు విందురు. 

రాజు, ..వయస్యా, చూనశు చూడుం 

('“ ముదిఠవదనంబు ” ఇత్యాది మరల బఠించును, 10 

నునం.._ నఖ సాగరిక నీయదృష్టము పండినది.ఇదుగో నీ వాద్భయవల్లభుడే 

నిన్నే వర్ణిస్తూ వున్నాడు, 

సాగ [లజ్జతో] సఖ వీల నీవేళాకోళస్వభావముచేత నన్ను చులకన 

చేస్తావు! 

విదూ, (రాజును కదిపి) అడుగుతున్నా చే-'ఎందుకయ్యా ఈమె మొగము 1గ్ర 

పంచుకొన్న దిగా వ్రాయబడినది!” అని, 

రాజు,-వయస్యా, శారికయే ఆంతయు "తెలియంటబేసీనదిం 
సుసం,లా-(నవ్వి) నఖ శారిక తన మేధావిత్వాన్ని చూపిం చింది. 

విదూ, __ఇది నీకు చేత్రానంద మవునా కాదా? 

సాగంా(సాధ్వసముతో స్వగతము] ఈయన వీమి చెక్వునో ఎరుగను, నిశ్చయ 90 
ముగా మరణజీవి తాలమధ్యలో ఉన్నాను. 

రాజు,---వయన్యుండ్యా బేత్రానంద మని చెప్పవలయంనా 1 

ఉ, ఊారుల నెట్టులో కడచి, యూరు భ్రమించి నితంబమండలిక్ , 

వ+రివళి త్రేయోవిషమ మౌకవుం దీవం జలింపకుండి, దు 

రాగరతృవంబ లె౯ా గుచధరంబుల నల్లన నెక్కి, చూ విడే 05 

వారక కాంచు బాప్పలవవాహీని గోర్కి విలోచనద్యయి౯,. 32 

సాగ,.=- (విని న్వగతము] వృాదయమా, చేరుకో తేరుకో, ఊరడిల్లు ఊరడిల్లు, 
నీకోరికకూ డా ఇవ్వుడు ఈయంతస్థు ఎక్కి నది ! 
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నుసం,.._సఖీ, విన్నావా 

సాగ,...((నవ్వి) నీవే విను నీచిత్తరువ్రాత నేర్చుజీ గదా బాగుడురున్నాడు ! 

విదూ.._ [పలకను చూచి] వయన్యుడా, ఇటువంటి సొబగురాళ్లు నమేతూ 
ఎవ్వని వ్రీయసమాగమాని ౨ ఊవ్విళ్లూరు తారో అటువంటి నీమోద నీకే ఎందుకు ఈతిర 
స్కారము ? అందులోజీ కూడానే వున్న న్మీవుతిమ శేసీ చూడచేమి ? 

రాజు [చూచీ] వయస్యా, ఈనుందరి నన్ను వ్రానీనందులకు నిశ్చయముగా 

నాయందు నాకు గౌరవమే, మతి చూడ శేమి ! చూదు, 

తే, చెలువ చిత్రంబు వ్రాయుచోం జిందినట్టి 

బాహ్నజలగీ క రాళ నావఫవువ్రమోాంద 

భానిలెకు నిది తత్క-రస్పర్శ చేతం 
బొెటనురించినఘ ర్మా ంబుపుంజ మనగ, 3౮ 

వదూ —[ పౌర ప్రమంద్వుం గని] సయస్యా, ఇది నిశ్చయంగా ఆబిడకోనము 

సరనముశైన లేంత తొమరాకులతోటిన్ని తామర తూళ్లతోటిన్ని 'చేసినద్కి అవిడయొక్క_ 
మదనసంతా పానికి సూచకంగా కనబడుతూవున్నది. 

రాజు,---వయస్యా, చేర్నుతో కనివట్టితివి అట్లే-- 

చ, ప్రరుగడల న్లురు సనసమిధషనితంబము లొ త్త వూనమె, 
౧ =శతి థి ఇక (౧౧ ౧. 

హరితమ యె నభఃప్రతిమ మౌకన్రనంటమి నంతరంబునళ€ా, 

కరము భుజాలతల్ విసరగా నిట నోరల వీటతాట మై, 

తరుణమృ ణా లి నీచ గృదనతల్పము తెల్పెడి లేము తౌపనము౯, తా 

మజియు, 

తే లేమ పయ్యెద యగుదొడ్డ తామరాకు 
కెలుప దట్లుగ లోనివూవిలుతుకడిమిం 

డెలపు నెట్లు వే(డిమికి గమలినయట్టి 

మండలంబుల బాలిండ్లదండితనము. ళం 

నిగూం---[నాట్యము చే తామరతూండు కొని) వయస్యుడా, ఇది ఆమెకే. మరి 

యొకటి, గబ్చ్బిసబ్బల నడమనుంచి జాణీవడి శ్లేశవడుతూ ప్రన్నది నున్న నితామరతూటి 

నోరము, డీన్ని చూడు నీవు, 
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రాజు, [శకైకొని ఉరమున నుంచుకొని నిందించుచు] పీజడమా, 

లే. చెలువచనుగిండ్లనడిమికిం దొలంగి రాలి 

యేల వసీవాడె డిట్లు మృణాళసరమ ? 
నీదుప్రోంగున శీ నట లేదు తావు, 

నీకు నేరీలిం గల్లునో నీవ శాపుము రోంరీ 

నుసం..__ [(ఆక్కగతము] అయ్యో, వ్రభువు మిగిమీం చినమరులు చేత హృదయాన 

కల్లడపడి ఏమేమో అనంబద్ధము పలుకుతున్నాడు ! మరి యింక ఉ పేషీంచడం సరి 

కాదు, కనక ఇలా గనవుగాక [ శము] సఖ సీవు ఎవరికోసము వచ్చినావో అతడు 

నీయెదటనే వున్నాను. 

సాగ [అనూయతో] నేను ఎవరికోసము వచ్చినాను ! ఇక్కడ ఎవరు 10 

ఉన్నారు 2 

నుసం,._ [నవ్వి] వీమో శంకిస్తావేమే. చి క్రరుపలకలోని ఫూవిల్వనికోనం గదా 

సీపు వచ్చినావు? పుచ్చుకో చి త్తరుపుపలకను. 

సాగ. [రోషముతో] నీతో ఇటువంటిమాట లాడడానికి నేను జాణను కను. 

కనక అవరలికీ వెళ్తాను. (ఆని పో నుంకించును, ]గ్ర్ 

సుసం,.-పీసీ ఓీర్చ్భులేనిదానా, ఇక్కడనే తణముండు నేనే వెళ్లి ఈయరిటి 

యింటిలోనుంచి చి క్తరుపలకను తెస్తాను. 

సాగ-సఖ ఆలాగే చేతాం, 

(నుసంగత క దళీగ్భహాభిముఖగా పర్మిక్కమించును, 

కక 

విదూ.---(నుసంగతను జూచి సంభ మమత] వయస్ఫుడ్యా ఈచ్చిత్ర ఫల కాన్ని 20 

కన్చీవేయి. ఇదే బేవివరిచారిక గుసంగత వస్తూవున్నది. 

(రాజు వస్త్రాంతముతో ఫలకమును కప్పును, 

నునం,---[(సమోపీంచ్వి జయం జయం వఏలినగారికి, 

రాజూఎ--నుసంగ త్యా స్వాగతము ఇక్కడ కూర్చుండు, 

(సుసంగత కూక్చుండును, 05 

రాజు... సుసంగత్తా నే నిక్క_డ నున్నా నని నీ కెట్లు తెగిసినది $ 

సుసం,._-(నవ్వ] 'జేవర యిక్కడ పుండడంమ్మాత మే గాదు, చిక్తరుపలకతో 

కూణూ సకలవృత్తాంతమున్న నాకు తెలిసినది. కనక వెల్లి దేవితో చెప్తాను, 
(అని పో నుంకించును, 

నీ 
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విదూంః ---|[అవవారించి భయను తో) వయన్ఫుడ్యా ఇది యింత వేశేచే, గర్భ 

దాసీ యిది సీలుడుగుణం గలది, అందుకోసం దీనికి ఏ నుయినా లంచ మియ్యవోయి, 

రాజు,---నీవు చెప్పినవి యు_క్టమే, (సుసంగత చేయి వట్టుకొని] నుసంగతా, 
ఇది ఉక్షవినోదము, నిష్క్యారణముగా నీవు దేవిని వ్యథపెట్టుట సరిగాదు, ఇంద్క పారి 

రీ త్రోషికము పుచ్చుకో, (ఆని ఆభరణమును తివిచి ఇ య్యంబోవును. 

ననా సృభ్యూ ఆక్క అలేగు ఈకర్ణాభరణము. చేను భట్టినివృసాదం వేత 

ఎం తెంనో పొందివున్నాను. ఇదే నాకు గొవృయన్నుగ, వాము, ఏ మంటే, “ఎందుకోసం 

చిత్తరుపలకలో నన్ను వ్రాసీనావు!' అని న్యాప్తీయసఖ సాగరిక నామీద కోపం చేస్తూ 
జల్ త Pd వున్నది. వెళ్లి ఆమెను చేయివట్టుళొని కోవము తీర్చు, 

10 రాజు, స్మ భ్రమముత్రో లేచి] ఎక్కడ నున్నది! చూపు చూపు, 

సునం..._ ఇదుగో ఇక్కడే అరటిగుబురు చాటున వున్నది, 

గాజు... [వార్చ ముతో] దారి చూపుము, 

సుసం,---ఇటు ఇటు వీలినవారు, [ఆందటుశు కదళీగ్భవామునుండి వెలునడుదురు,. 

సాగ... (రాజూం గని సహర్ష ముగా సభయముగా సకంవముగా సలజ్జముగా స్వగ 

| న్ రము] ఈయనం గని అతిభయిమువీత అకు గడి అడుగు పెట్టలేకుండా ఉన్నాను, 

మణి యిక నే నేమి చేతును ! 

విదూ.---ఓయ్యి ఈ చిక్క ఛల కాన్ని నేశు సడిలం చేస్తాను, ఒకవేళ దీనితో మల్టీ 

వని రావచ్చును. (సాగరికను చూది] హీంహీం! హాహా! ఆశ్చర్య మాళ్చర్యం ! ఇబునంటి 

కన్య కారత్న ము మనుష్య లోకం * కనబడదు. నే ననుకొంటాను చ్రివ్మాకూడా ఈ 

20 మెను సృజించి ఆశ్చర్యనులో మునిగిఫుండును, 

రాజిం-వయస్యా, నాకును మనన్సుళో ఇట్టుతో౭చుచున్న ది 

లే తనదుగద్దియరుచి మిాఅుకనులం దెజుచి 

*వలికె నలుమోముల నిధి బళిబళి యని, 

అబ్బురంపోయి శిరము లీట్టట్రు నూంచెం 

05 ద్రిజగతీలలామంబు నీలెజు "౦ చేసి రం 

సాగ. [అనూయతో నుసంగత ంబి]| స ఇ లె త్ర (అనూ సుసంగకం గాంబి] నఖ, ఇదా నీవు తెచ్చినచ్చిక్క 

ఫలకము ? (అని పో నుంకిం చును, 
కా 

* నలుముగముల నొకట విధి బళిబిళియౌె, 
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రొ*బ్యుూ.. 

చ. కనలునం జూడ్కి- వై చెదవు గావుత భామిని, యట్లు లై నను౯ొ 

గొన దది యగన ము నకుంఠిషమా ననుర_క్లివెంపున౯ ; 

చను మెంవెల్ల, సంభ్రమము జాగు, త్రడంబడె క నేని ని పొదముల్, 

ఘన మగునీనితంబ మిద కొంతరొ చెందు నమందఖేనముకి'. ౪౩3 లీ 
ససం.వ్రభ్యూ ఈమె ఎవ్వడూ ఆతికోపక తె. కనిక కొనచేయి వట్ట కొని 

హ్. తీస. 

జు__ [అనందముతో] నీవు చెప్పిననిసరి, (సాకరికను శకేం౭ ట్టి సృగ్శసుఖము 
ము... 

రాజూ -- పసయన్యు-డా, నిజెముగా=--- 

క. శ్రీదేవియ యగు నిజ మీ 

వె దల్కి కేల్ పారిజాతవల్ల వమ యగ కొ; 
6___ ౧ 

కాదేని యేల తొశంగుక౯ 

న్వపచ్చద్మ మున నమృతేశీకగ గణముక౯ 6౪ 1 
నుసంా-సషి నీవు ఇప్పడు అడక్నీణురాలపుగా వున్నావు, ఈపింధగా వీలిన 

వారు చేయినట్టినా కోవం మానవు. 

సాగ._[("ఆభ్యనసూయతో] సుసంగతా, ఇబ్బటికన్ని, మానవా + 

రాజూ, సి య్యా, సాంగరి-క్యా, సqోజనమ మింద చరకోశోము యు కము కాదు, కి 

సహ మ అక లిగొన్న బాహ్మణుడిలాగ కోవగిస్తావు 1 | 90 

సాగ.___సఖ, నీతో చేను మాట ౯ 'డక్ము 

__ఓసీ కోవనురాలా, ననూనగెరవ లయిన నఖులయొడ నిడి కగదు. 

విదూ.--ఓహోో ! నిశ్చయంగా ఈమె మరిఒక తె, కోన త్తే వాసవదద్త |! 

(రాజు భయమ తో సాగరికశేతిని వదలును, 

సాగ [నం భ్రమముతో ] నుసంగ తా, ఇప్పుడేమి చేయుదును + లగ 
సున౦ం,---ఈ కదళీవాటికలో?ా వెళ్ళిపోదాము (అని నిష్క్ర)మింతురు. 

రాజు,----[పార్శ ప్రమునా బరికించి, ఆశ్చగ్యమ.తో] ఏదోయి చేవి వాసవడ త్త | ? 

విదూ.---అయ్యా, అమె యెక్క_డనో నాకు తేలియదు, మరి చేను దీర్చరో 
షంలో ఈమె ఇం కొళవ'సవదత్త అని చెప్పినాను. 

(చొమముడితో] 
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రాజు... వీ మూర్గు జా ! 

లే, డై వనవశోమున నెట్టాకో తా దొరకి ము 

గాంత రత్నా వళియు బోలె గథిక రాగ 

కంఠ మున దాల్చుమున్నె నాకరమునుండి 

5 మనికిలం బడె నీదు తుందుదుకువలన, ౪x 

[అంతట వాసవద శ కాచనవమూాలంయు వ్ర వేశింతురు] 

వాస.-- ఓసి కాంచనమాలా ఆశ్యపుగ్రుడు పెంచుకొన్న ఆ నవమాలిక ఇంక 
ఎంకదూరము ? 

కాం చ ఇరుగో ఈయరిటియింటికి అవకల, 

10 వఐ*సఈఅయితే గారి చూపు, 

క "ంచఈ==ఇటు ఇటు భట్టి ని, (అని వరిక్ర్యమింగురు 

రాజు,--వయస్యా, ఇవ్వడు | ప్రియకమను ఎక్కడ దూడ నగును | 

క"ంచ,.__ళట్టిని సమో పాన వీలినవారిమాట విగబడుతూవున్న ది. కనుక నే నను 

కొంటాను భట్టి నే ఎదురుచూస్తూవున్న్న రని, మరి సమిీసించు భట్టిని. 

15 వాన. [నమోవీంచి] జయం జయం ఆర్యపుగ్రు నికి, 

రాజు. (ఆపవారించి] వయస్యా, చ్మిఠృఫలక మును బదెంచియుంపుముం 

(విదూవక్రు-డు గృహించి చంకలో పెట్టుకోనును, 

వాసన. ఆర్భ పుత్రా, నవమాలిక ననిచినదా ? 

రాజు. ఆశ్చర్యమః తో] జేప్కీ నీవు విలంబించుచున్నందున మేము ముందుగా 

90 వచ్చియు దానిని చూడకున్నాము ఇవ్వడు గా, కలిసీయే పోయి చూగము. 

వాన. [మాది] ఆక్యపుశ్రుని ముఖదర్శనం చేత చే తెలిసినది నవమాలిక ననిచిన 

దని, కనుక చే నక్కడికి వెళ్లను, 

విదూ, --- అమ్మా, అట లే జయము మాజేగదా |! 

[అని చేతులు 'చొ:చి, నృత్యము వేసి చంకలోనుండి వడిన 

25 చిత ఫలకము౦ గాంచి విపొదముం జేందును, 

[రాజు ఆపవారించి వ్రేలితో చూప్రచు వసంతకుని ముఖమును చూ చును, 

విదూ......[అవవారించి] పీవోోయి కోవగింపకు. ఇందుకు నేను ఉ_ర్పరము చెద్బ 

చేర్తురు 
5 "౨చ,---[ఫలకము ను పుచ్చుకొని] భట్టిని, చూము, ఇక్కడ చిత్రఫలకం-గో 

ఏ0 నీమి లిఖక మై యున్నదో, 



ద్వితీయా౦కము ల 

వాస [చూచి స్వగతము) ఇతడు ఆర్యఫుర్రుడు, ఇధి మరి సాగరిక, ((పృకాళ 

ముగా రాజును జూచి సకోపహాసము7] ఆర్యపుత్రా, దీన్ని ఎవరు వ్రాసినారు? 

రాజు ఒ=[సవై లక్యుస్మీకను తో, అపవారించి] వయ స్యా, వీమి చెప్పుదునోయి! 

విదూ,.---(అవవారించి]) ఓయి చింతించకు. ఇందుకు ఉత్తరం జేను చెప్తాను, 

[వ్ర కాశము వాసవద త్తనుగూర్చి] అమ్మా; వేరువిధంగా తలచకు ; ఎవ్వరుశాని గమ్ము ర్స్ 

తాము ప్రానుకోలేరని శేననగా విని (ప్రియవయస్యుడు తన చిత్తరువువ్రాత చేర్చును 

చూపి నాడు. 

రాజు,---నసంతకుండు నీమి చెపి ప్పినాండో అబే వా స్తవము, 

వాసం---|[ఫలకమును చూచి] అఆర్భఫు ఫుత్రా, ఈమెకూడా ఇం కొకతె నీ 

వక్క_ను చి_క్తరువుణో నున్న దే ఇ కేమి అర్య పంసతక్రుని శిల్చ వైఫపుణ్యమా 1 10 

రాజు. (సవైలత్యుస్మికమాతో] చేప్పి వేబువిధముగా శంకింవకు, ఈ కన్యక 

చేను నాబుద్ధి చేక కల్పించివ్రాసినదే గాని పూర్వ మెవ్వుడును నేను చూచినది గాదు. 

విదూ,.___నిజము, నాజంచెముసాకీగా చెప్తాను, ఇఎవంటిదానిని మేము ముం 

చెపవ్వుడున్ను చూచినవారము గాము, 

కాంచ.---(అవవారించి] భట్టిని, ఒకవేళ ఇటువంటిది ఘుణాత్షరంలాగ సరి 

వడిన సరివడవచ్చును. కనుక కోవము మాము 15 

వాస [అవవారించి] రీన్లి సరళవ్భాదయంఃరాలా, ఇకనిపంకరమాటలను ఎటి 

గను. ఇకడు వనంకకుడుగడా. [((పృకాశము రాజునుగూర్చి] ఆర్భఫుత్రా, నాకు మరి 

ఈచి త్తిరువు చూడగా శలనొ"ప్పి వచ్చివున్న ది, మరి ఆర్యపుశుు డు నుఖముందు "కం 

చేను వెళ్తాను, [అని పో నుంకించును. 

రాజు,.___[వస్ర్రాంతమునం బట్టుకొని] దేవీ, 90 

చ, ననులకం జూడుమా యనుట నాయ మె టయ్యెడిం గిన్క_ లేనిచోq 

బొనరుప నింక ని ట్లనుట పొచ్చెము నేనీతి నంచు నొప్పుకే ; 

అనిన ననాగసుండ నని యాపలుకు౯ మృష యందు ; వేమి వ 

ల్కి_న నుచితంబొ నే. చెలియ లే కిటం గుంచెదం బ్రైణనాయి కౌ. ౮౬ 

వాన,---|సవినయను7ా వస్త్రాంతనును లాగుకొనుచు] ఆర్యఫుత్రా, 'వేరువిధంగా a5 

రలచకు. నిజంగానే నన్ను తలనొప్పి చాధిస్తూపున్నది, కనక చేను వెళ్లాను, 

[అని నిష్క)మిం చను, 



విదూ.---ఓవోయి, నీయదృష్టము మంచిది! ఈ అకాలపు వెశుగాలి చానవద ర్ల 

నిను శేమంగాచే వదిలి వెళ్ళింది, 

రాజు... వీ మాద్దండా నంతోమపడెద వేమి ? పోవుటలో చేది పైకి తెలియ 

నీకుండ నమునస్సుో వహించిన దీర్గ కోపమును నీవు కనిపట్టలే.వై శివి, చూడు. 

5 ఆ బొముల ముడిణచికొనియం మొగము నద్దయు వాంచె, 

వెడ నగియు: గటూ_క్లి నుకువదాయొ, 
అంతరశ్రుజడము నక్షీని విప్పదు 

నెర వెం గిన్మ_ జెలి వినీతి విడక, ర౭ 

విడూ.= వెళ్ళినది చేవి ణసవద గ్థ, నీ "వెందుకు ఇక్కడ అరణ్యరుదికం చేస్తూ 

10 వుంటావు ! 

రాజు.---మూథఢుండ్యా చేవికోవమును నీవు కనవై తివి నొవున ఆన్ని విధములను 

చేవ్మీప్కృసాదనము కప్ప ఇంక వే బు పాయమును కనలేకున్నాను, మలి రారమ్ము. దేవినే 
'లేర్చుటకు గ౫౧టిక పోవుదముం (అని నిష్క్ర)మింతురు, 

కదళీగృవహా మనెడు ద్వి తీయాంక ము సమా ప్పమః. 

15 ప్రవేశకము 

[౨ంతట మననిక వ్ర వెశించును.] 

మదనికం.--| ఆ కాశమున] కొళాంటిక్కా నీవు ఛర్తకాడ కాంచనమాలని చూచి 

నావా లేదా? [చెని యొగ్గి నిని] వీ మంటావు 1 ఆమె వచ్చి వెళ్ళి ఎంతో సేవయింది 

అంటావా అయితే ఆమెని ఇప్పుడు ఎక్కడ చూడగల్తును ! (ఎదురకాంచి] నీమి ఇజే 

20 కాంచనమాల ఇక్కడికే వస్తూ వుంది, కనక ఈ మెద్యరికి వెళ్తాను, 

[అంతట కాంచనమాల ప్రవేశించును] 

కాంచ.- [సో త్పా)నముఖా] బలే గట్టివాడవురా వనంకకుడా, బలే. ఈ సంధి 
వహ దించళలో నీప్పు అమాత్యయాగంధ రాయశ్ఞి మించినావురా, 

మద,--- [చిటునగవుతో నమివీంచి) ఒసే క*ంచనమాలా, వీమి చేశాను 
ఫ్ర వనంకకుడు నేదు ఈవిధంగా అకణ్ఞి శ్లాఘీంచడానికి ? 
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కాంచ.-పిసే మదనికా, దీన్ని అడగడంచేక సీ కేమి ప్రయోజనం ? నీవు 

ఈరవాస్థాన్ని దాచణాిని? దంటవు గావః 

మద ఎవరియెడటను చెప్ప నని బేవిపాదములమిద ఒట్టు పెట్టుకొంటాను. 

కాంచ-ఆ టయితే విను మర్కి చెప్తాను నేడు రాజగ్భవహామునుంచి మరలి 

వెళ్లుతూ నేను చ్చిక్రశాల ద్వారంలో పసంతకుడు నుసంగకతో ఆడ ,తున్న మాటల: గ్ర 

విన్నాను 

నుద.-[కౌతుకమతో] స్వీ చెవ్వు ఆమాటలు ఎటువంటినోం 

57ా0చ..-వస౧ళకు డన్నమాట ఇ అమ్మా నున౦ంగ ఇ, చయవయన్యుడి! 

అస్వస్థ తకి సాగరిక కన్న వేరే కారణ౧ లేదు. కనక ఈ విషయింలా! ప్రతీక రాన్ని 

ఆ౫ేచించుం 10 
మద,___అందుఫ సుసంగత యే మన్నది ? 
కాంచ అంతట ఆది యిలా గన్న ద. నే కు దేని చిక్క ఫలకవృ త్తాంత౧ చేక 

సందేహవడి సాగగికని నా చేని కప్పనిస్తూ, నాకు చేవ థ్యాన్ని మూటకట్టి బహుమానంగా 
వ్రసావించినది 3 అచేవన్యంతో చే పాగరికః జేపీ జేషము వేసి నేను ౪ాంచనమాల వేషం 
వేసుకొని భర్తకడకు వస్తాము, సీవున్ను ఈచిత్రశాల 'బ్వ్వారాననే కనిపెట్టుకొని వుండ స 

వలిశింది. ఆుకట బండిసరి వెందతీగలమండవంలో ప్రభువునకు దానితో సంగవుము 

కలుగుతుంది.” అని, 

మద,.__ఓని నుసంగశ్కా, వరిజినవత్సలని దేవిని ఈవిధంగా వంచించి నీవు 

వెడిపో తావే, 

కాంచ,.--డి సే మదనికా ఇప్పడు నీ 'వెక్కు_డికి వెళుతున్నావు ? 20 

మదం..-అస్వస్థశరీరు డైన్మప్రభువుయొక్క. కుశలనృత్తాంశాన్ని 'తెలునుకొనీ 

రమ్మని నిన్ను చేవిపంపి'తే 'వెళ్లి నీపురావడం ఆలస్యం అయిన దని రిగులాందినైై 
అమె నీకడశే కనుక్కొని ర నమ్మని నన్ను పంసినదిం 

కాంచ..___జేవిమనస్ఫు మిక్కిలి లిన్ననిది* కనుకజీ యిట్లు నమ్ముతుంది. 
జగ్ ఓ జ . వ్ [వరికృమించి చూచ్చి ఏమి ! ప్రభువు ఈలాగ అన్వస్థ తామిష ఇత మదనబాధను 2గ్ర 

కమ్మతూ దంకతోరణవలఖిమోద కూర్చుండి ఉన్నాడు. రామరి ఈవృత్తాంశాన్ని 
జేసి చెప్పుగాం (అని నిష్క)మింతురు. 

(ప్రవేశకము సమా _ప్టము, 



తృతీయా౦క ము, 

(అంతట మదనావస్థ ను నటించుచు రాజు 

రా జు.---[ఉక్కంంఠతో నిశ్వసించి] 

చ. న్మరశిఖ తాపము హృదయమా సయిరింపుమ ; అర) దీనికికా 

ర్ బకంగదు శాంతి, బాలకయి వందురె బెల పృణా సదా యిటుల్ ? 

పౌరసియా నెట్ట కే నపుడు మూథు:డ వై యిడనై తి నీవయి! 

జిరముగం జుదన్నద్య వసుషీనుముం దత్క_రవంక జాతమూక. 'రో౮ా 

అవో ఎంతయాశ్చర్యము ! అట్లే గదాం 
జ a వ్యతి తే, ప్రకృతిచేతను మన సస్టిరమ్ము, మతియు 

10 వీఠణాగోచరము గుజివెట్టి యేయ : 
అట్లిదాని నాదుమనస్సు నెట్లు లేనె లు ఠం 
మారు డొక్క్కుమ్మడెనె యెల్ల నారసముల ! రా 

(ఢోర్ట పము చూచి) పీయి కుసుమాయుధుండా, 

చ, అలుగులు చి తృజాతునికి నై దె యటంచునుు వాని కెందు ల 
15 మయ్యులు మ ముయబోంట్లసంఖ్యు ౮నియుక్, జగనముందుం చ్రైనిద్ధ మెష ప్పు'నుకా; 

తలంవ విరుద్ధ మయ్యె నది దర్ప నీయెడ; నీవు మువళ 

గొలిపితి వొంటిం గామిజనుం గొట్టి యపంఖ్య శిలీముఖంబులకా. ౫౦ 

[ఆ గోచించి] నేను నిండుకోవమును లోలోన నడం చుకొన్న చేవికంటి కగ్గమయిన 

యాదీశురాలు సాగరగికకోనము ఎంత చింగింతునో అంత ఇట్టియవస్థకు పొ లయిన 

90 నాకోనము చీంతింవను, అట్లే... 

చ ఎలుంగుదు రెల్లరుం దనదువృ_త్సను నంచు శిరంబు వాంచు ని 

ద్దలు తమలోనం బల్కి-ళొనం దన్నుగుజించియె యంచు ను ల్కెడుకా, 

విజశతలకా సఖు ల్నగినం బెల్లుగం బూను విలత్భావముక్" ; 

మటిగడు నిట్లు ప్రాణసఖి మానసనిస్థభయంబు పెంపునళ౯. సం 

25 గప్రీయావార్తను విచారించుట్నక్లై పసంతకుని పంపియున్నాను. వీలతామసించు 

చున్నాండు (| 



తృతీయాంకము 88 

[అంతట హృష్టుండు చస 'తకుండు వ, వేశించును.] 

పనంతకుండు--- [నంతోవముతో)] హీపీ- ! ఓవోవో ! ఆశ్చర్య మాశ్నర్యం. 

ఇప్వుడు నావల్ల ప్రియవచనం వినడంచేత నాావ్మియవయనస్యుడికి ఎంతహృదయానందము 

కలుగుతుందో లం టు కొశాంభీరాజ్యము రొవడం చేతకూడా కలగలే దని అను 

కొంటాను. కనిక వెళ్ళి మ్రీయవయన్యుడికి చెప్తాను, (వర్శిక్కమించి చూచి] వీమి! ఇదుగో గ్ 

_ప్రీయవయస్యుడు ఈదిక్కు నే చూస్తూఉండడం చూడణా నాకోసమే ఎదురుచూస్తూ 

వున్నా డని నోస్తుంది. ఇకణ్ణి సమిపిస్తాను. (ఆని సమీపించి) జయం జయం 
ద్రీయవయన్యుడికి వయసా, నీఅదృష్ట్రం పండిండి ; నీకోరిక సిద్ధించింది. 

రాజు. [వార్ష మతో] వయస్యా, ప్రియకు సాగరికకు కుశలమా ! 
ఐదూ. [గర్వముతో ] పీవోయిి క్వరణో నీవే చూచి తెలునుకొంటావు. 10 

రాజు. [పరితోపమతో] వయనస్యుండా (ప్రీయను చూడనుగూడ చూచెడనా? 
విదూ.---(అఆహాం కారముతో) ఓయి, ఎందుకు చూడవు, బృవాన్నతిబుద్ధివిభ 

వాన్ని పరివాసించేవాణ్ణి చేను నీకు మంత్రి నె ఉండా ? 

రాజూ [నవ్వి] ఇది చిత్రముగాదు, నీవ్ర భావమునకు మతి యెక్క_డిది? చెచ్వు 
మణి, విస్తరము?ా వినంగోళిదం 18 

(విదూ..చెవిలేో ఇట్లు ఇట్లు ఆని చెప్పును, 

రాజు. (వరితో షముతో] వయస్యుల ఇదిగో నీకు పౌారితోషికము. 

(అని వేతినుండి తివిచి కడియము నొసంగునుం 

విగూ.---[శడియముం దాల్చి తన్ను తాం జూచికొని ఈలా గగుగాక శుద్ధ 

వర్మకడియముతో అలంకృత మైనయీవాచేతిని ఇంటికి వెళ్లి నాభార్యకి చూపిస్తాను. 20 
రాజు, [ఆకనిచేయి పట్టుకొని పోనీక అంపుచు) మిత్రమా, తర్వాత జూఫు 

దువుశాని, ఇంకను వగలు ఎంతమాత్రము శేషించియున్న టో కనుంగొనుము. 

విదూ.- [బరి కృమించి చూచి నంతోమముతోో] పీయ్కి చూడు చూడు, మిక్కు 
టంపుటనురాగము కనవ్భదయాన్ని ఈడుస్తూవుండగా ఇదుగో చేయి'వెల్లుల భగవానులు 

నంధ్యావధువు వీర్నరి చిననంకేత స్థా నాని! బోలె అస్తా ద్రిశిఖరపు ఆడవిపోతూవున్నాడు. 2ర్ర్ 

రాజు [చూచి వార్ష ముతో క మిర్రుండా చక్కగా కనుంగొంటివి, వగలు 

ముగినీనది, అట్టేగదా,... 

చ అరద మి బేక చక్రము మహాధ్వము లోకమితంబు దాంీకియు౯' 

సరగున 'ేకువ౯ా మరల సాగ నళ క్ష మ టన్నచింత నా౯ా 

ర్ 



34 రక్నావళీనాటిక 

తర మిడి సంజ త్త క్కొ_నయగ దక్కిన రళ్ళులె వైందియాకు లౌ 

హరిదుదుచక్రము౯-' నడు చర్కుయు నిల్చెను పళ్చిమాద్రిపె. స్ 

మజియు, 

తే. సమయ మిది నాకు: బద్మాకీ, చనగవలయు, 
ర నిద్రితను నిన్ను మేలొ-ల్బ నేనె వత్తు; 

అట్లని చఛమాణ 'వెొంనరించునట్లు తోచు 

నస్తమస్తశమునం గరం బత్తి హేళీ. %3 

మణి, లే లెమ్ము. -ఆమాధవీల తా మండపమునకే పోయి గ్రీయతమా సనంశేత 

:భనుయమును నిరీకీంచుచుందము, 

10 విదూ ---:?*భనముగా పలికినావు, (అని లేచి, చూచి] వయస్యుడా, చూడు 
చూడు. ఇదుగో చీకటిమొ త్రము పలవలని వనరాచిసన్ని వేశాన్ని దట్టము జేస్తూ, దట్టంగా 
బురదలు ధరించడం చేత వాస్తవంకంటె ఎక్కువబలుఫుగా కనబడుతూవుం జే అడవిపం 

దులయొక్కాను అడవిదున్నలయొ క్కాను కొరునలఃప్రుతో దిక్కుల నన్ని టిసీ కనబడ 

కుండా స్తూ వ్యాపీస్తూ వున్నదిం 

15 రాజు [వార్ష ముడో, కలయం దిలకిం చి] పయస్యా, చక్కగా కంటివి, అరే 

సునూ-లా- 

లే కమ్ము. దొలిం దూశ్షధ్యునే, లాశికడను బిదవ, 

ముంచు నొయ్యశ గిరితరుపురఫిదలను, 

బలుపు గొని మాళ్చ జనులదృక్సలము వెనుక, 

20 హరగళద్య్యూతిం "గారలు మోాహాగప్పటిరులు. »¥y 

మణీ దారి చూపు, 

విదూ..._ రావయ్యా, రా చ్రయవన్యు డా (వర్శ్మికృమింతురు. 

వినూ __(నిరూపీం చి] వయస్యుడా ఇదే మకరందోద్యానం, దగ్గిగనే వుంది, 
చెట్లచావబళ్ళం చేత ఒకరే చీ! టిముద్దగా_ వుంది. మరి యిందుభో చారి గేలాగ అగ 

05 భద. తుంది ! 
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రాజు .__.[(గంధను నాష్రాణీంచి] వయస్యుండా ముందు నడువుము, ఇట దారి 

మనకు చక్కా తెలిసినట్టిదే గదా, అట్లే, 

ము ఇఏ సంపెంగల వాటి, యాయదియె యాహృద్యంపునిర్దుండ్కి యో 

యది జీ బై నకదంబపాళీ, యిది సుమ్మా పాటలాపం_క్రి; యి 

ట్లుదితా ఘ్రాతవిభిన్న గంధముల చే నుర్వీజము ల్లుర్సు గాం ర్ 

బదవి౯ వ్యకృముగా నెజింగితి. దమోదై పగుణ్యసంాదతైల్, ౫౫ 

(సరి కృ్కమింతురు. 

బిదూ..- ఓయి ఇది మకరంద పానం చేత మత్తెక్కిన "లేంట్లు వాలడం చేత కిందికి 

రాలుతూవున్న పౌగడపువ్వులవరిమళాన్ని దశదిక్కులకు నెటుపుతూపున్నది; మృదువైన 

వచ్చలతోటిన్ని వనళ్శ్ళిలలతోటిన్ని కట్టిన రాకట్టుమిది యా నడకలో మన యడుగులకి 10 

నుఖం గలిగిస్తూ వుస్నిఏ, మాధవీలతామండవం, ఇందు చ్రవేశంచాను గడా. ఇక్కడే 

సీవు కూర్చో, చేను వెళ్లి దేవిచేషము వేసుకొనివున్న సాగరికని శణములో తోడని 
వస్తాను, 

రాజు,---వయన్యుండా, అ టయిన త్వ్పరవడుము. 

విదూ.---పయస్యుడా ఉక్తలంపడకు, ఇదుగో వస్తున్నాను. [నిష్క్రమి౦ చును, 15 

రాజు.--అం దాయక చేనును పచ్చలరాతిన్ని యె. గూర్చుండి (ప్రీయాసంశేత సమ 

యమును నిరీకీంచుచుండెద, (కూర్నుండి సచింకముణ్యా అవో +! కామిజనునికి తన 
యిల్లాలికూటమిని పరిభవించువానికి గ్రొత్తచెలువమోంద నీమో పక్ష పాఠము! అట్షేనదా, 

చ. దయితుము ఖ-బుం బ్రేమవిళదం బగుచరాపునం జూడ దల్కుస౯, 

హూొయలుగ నికు,_(జన్నుగవ నొ_త్తదు కంఠళనుంగాలిలించుచోక్కా 20 

నయమున జిక్క బట్టినను నన్దన ని మ్మని వల్కుు వాటి, కి 

ట్లయినను 'నిశ్చితస్స లము నందిన కామిని ప్రీతి: బెంచెడి౯, ౫౬ 
లు @ి లీ 

ఏమి! వసంశకుండు అలసించుచున్నా డే! ఈవృత్తాంత మే మయిన బేవికీ వాసప 
దత్తికు ఎయికపడి యుండునా + 

[అంతట వాసవద_త్తయు కాంచనమాలయు ప, వేశింతురు] 95 

వాస=పి సే కాంచనమాణా, నిజమేనా సా'వేషమున రించి సాగరిక అర్భపుత్రుణ్ణి 

అభ్గిసరిస్తుం దన్నమాట ! 
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కాంచ... కాకపో లే భట్టినికి నివేదింతునా? కాక్క చి 
కూర్చున్న విదూపకుడే సీకు తార్కాణ మగును 

ఈ,ళాలి కాద్వారమందు 

వాస్క...అటయి'లే అక్కడికే 'వెళాముం 

కాంచ=రా భట్టినీ రా. (నర్మికృమింతురు, 

గ్ [అంట కూర్చున్న వాండు ముసుఃగిడికొన్న నాండు 

వనంతకుండు ప్రవేశించును ] 

వినూ. [ చెని యొగ్గి] చ్మితృశాలి కాద్వారాన అడుసగలచవ్వుడు వినబడుతూ 

వుంది కనక సాగరిక వచ్చిం దని తలుస్తాను, 

శాంచ---భట్టినీ, ఇ బే అచ్చిత్రళాల, ఇందులో చ, వేళించి వుండు. ీనున్న 

10 వనంకుడికి నన్న చేస్తాను (అని చిటికి వై చును 

విదూ,._.(హార్ష ముతో నమిపించి చిణునవ్వుతో ] కుసంగత్యా నీవు నరీగా వేను 
కొన్నా వే కాంచనమాల వేషాన్ని ! మరి సాగరిక ఏదీ ? 

కాంచ----గ[వ్రేలితో చూపుచు] ఇదుగో, 

విద్కూ==[చూచి ఆశ్చర్యముతో) ఈమె స్ఫుటంగా చేని వాసవదశ్తే, 

15 వాస, =--[ఆశంకతో ఆక్కగకము] వీమి వీడు నన్ను ఆనవాలుపట్టి నాడే ! కనక 

" వెడలిపో తాను. (అని పో నుంకిందున్యు 

(వాసవద త్త నవ్వి కాంచనమాలను చూచును, 

కాంచ.._(ఆపవారించి వ్రేలితో విదూషకుని బెదరించుచు) హతాశుడా, 
20 ఈమాట మరపకుః 

విదూం--త్వరణా పద్య, త్వరగా కద, సాగరికా. ఇడుగో తూర్పుదిక్కున 

చంద్రుడు ఉఊదయిస్తున్నా డుం 

చాన. [సం భ్ర మముతో అవవారించి]) స్వామి, మృగలాంఛనుడ్యా నీక నమ 
సారము రవంక సేపు నీజేహమును మణుగున ఉంచు, ఈలోపల ఇతని భొవాను 

లర్ బంధాన్ని చూస్తాను గాక (ఆందటు బరిక్ర్యమింతురుం 
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రాజు = [ఉక్క_ం౦తతో ఆక్మగకము] |ప్రియానమాగమము సమాసన్న మై 
యున్నను వీమి యిది నామనస్సు మిక్కిలి ఉత్తలపడుచుక్నది. కా శేమి ? 

తే, ి ంచువిల్తునిశిఖ తొ_ల్ల నేయ దట్టు 
అంకె శ 

లెట్టు లేమునొ పాందుసమోప మగుడు, 

శారున న్నికటోదకాగమము దినము ర్ 

ఫుటము వెస్టైకుం గాదెయఫపూర్వగరిమ. ౭ 

విదూ-[వినిఅమ్మా సాగరిక్కా ఇడగో (ప్రియవయన్యుడు నిన్నేగూర్చి 

బాళిగాొని శాళలేక యీలాగ వలుకుతూసునాషిడు కనక నీ విట వుండు. నీవు 

వచ్చినా వని ప్రియవయస్యుడితో చెప్పి వస్తాను, 

[వాసవదత్త శిర$నంజ్ఞ నొనంగుచున్నది. 10 

విదూ,--[రాజును దఠిసి) వయస్యా, ఆహా నీవు వర్టిల్దుతున్నావు. ఇదుగో 

జీను సాగిరికను తెచ్చినాను, 

రాజు [వార్ష ముతో తటాలున లేచి] ఏదీ ఎక్కడ ఎక్కడ! 
విదూ.== ( ట్రూసంజ్ఞతో యాడ) ఇదుగో, 

రాజా —ప్రీయా సాగరికా, 15 

మ. అమృతాంశుండు మొగంబుకల్వలు కనుల్,హ _స్తంబులంభోజముల్; 

విమలోరుల్ కదళోదరంబులు, బిసాభిఖ్యంబు లౌ బావాువుల్; 
రమణీ, వ్లః వక రాఖలాంగకను, మారహ్రార బాణాగ్ని చేం 

గమలం గ్రాలిన నాదుగాత్రములకాంక న్లౌంగిట న్మాన్సవే %౮ 

వాస... [బావ్పములతో అవవారించి] కాంచనమాలా, ఈలాగు ఆర్యపుర్రు,డు 20 

స్వయంగా పలుకుతున్నాడు. మళ్లీ నాతో యేలాగ మాట్లాడుతాడో ! ఆహా వ 

మాశ్చర్యము ! 

కాంచ.(అవచారించి] భట్టిని, ఈలాగే ఇది, సావాసికు లయినపురుమలు 

నీమి చేయరు ! 

విద జ అమ్మా సాగరిక్కా ఎందుకు విశ్వాసము వహించి ీయవయనస్యుణ్ణి రక 

చలకరించవు! ఎప్పటికిన్ని నిక్యరోవ. మైనయావాసవదతత్త బేవి పలికే దుర్వదనాల చేశ 

ఈయనచెవులు చే బెక్కి పోయినని, నీ మధురవచనోవన్యానను వాటికి నుఖ 'మొనగుగాకం 
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వాన..[అవవారించి సరోవనస్మికముగా] ఒసే కాంచనమాల, నేను ఇటు 

వంటిదానను వేదులు వల్కేదానను, ఆర్యవనంకకు డైతే ప్రియంవదుదు, 

కాంచ,--[అవవారించి, వ్రేలితో 'బెదరించుచు] వహాతాశుడా ఈమాట 

మరవకుం 

ర్ విదూ....-[చూది] వయస్యుడ్యా చూడు చూడు, ఇదుగో కోవగించినకామిని 
ఇెక్కిలితో నమాకు డై మృగలాంఛనభగవానుడు తూర్పుదిక్కు.ను వెలిగించుచు ఉద 
యించినాడుం 

రాజు, [చూచి సస్న్బ్ఫృహముణా] (ప్రియా చూడు చూడు, 

క తనకాంతి నెల్ల నీయా 

10 ననము హరింపంగ, రజనినాయకుండు బదుల్ 

పానరింప నెక్కి. గిరకొనం 

గను మదె నీమ్రోల, నూర్థ సకరతం దవించు౯, ౫౯ 

ప్రియరో ఈతఠంశు పొడతెంచుచు తనజడత్వమును |ప్రకటించుకొన్నాడు 

నుమా, ఎట్టన గ్రా | 

15 మ. నయనానందకరుండు గాండొ, యరవింద శ్రీని ఖిండింపండో, 

నయనాం లేక్ష్షణమాత్ర, దెర్చకునికి౯ సాన్రూజ్యముం నూార్చ(డో ; 

మ్రీయకందర్వుండు నీముఖేందు. డుజం దా వేజిందుం డుప్పాంగు నే? 

స్మృయమేని౯ సుధ చేతల బూర్ల మది నీసారోష్టబింబంబునక. ౬౦ 

వాస,---[రోవముతో మేల్మునుంగు తివిచీ) అర్వపుత్రా, నిజంగా చేను సాగరి 

900 కను గాను, నీవ్భాదయాన్ని నీవు సాగరికమీద చేసినందున నీకు సర్వమూ సాగరి కా 

మయంశానే కనబడుతూ వున్నది, 

రాజు. (చూచి వైలత్యుమతో అవవారించి అయ్యో ! అక్కటా! కట్టా! 
ఏమి జేవి వాసవదదత్త! పయన్యుండా, ఇదేమి 1 

విదో,...-[విషాదముతో]) వయస్యా, మరి చే శే మున్నది, ఇది మనకు (ప్రాణ 
లగ సంజేహకరము?ా వచ్చినది. 

రాజూ. (కూర్చుండి శీల్మాడ్చి] (ప్రియా, వాసవదత్తా, మన్నింపు వన్ని ంఫు, 

వాస,==[అతనియెదురుగా కన్నీ ట్టు కార్చుచు) ఆర్యపుత్రా, ఆలా గనకు 

. ఈయతరాలు వేటోొక తెపా లయినని, 
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విదూ, _(అక్కగకము] ఇందులకు ఇప్పుడు ఏమి చేయుదును ? కానీ ఇట్లు 

అందునుగాశ, ((ప్కకాళము] ఆమ్మా, నీవు మవానుభావురాలవు, కనుక (ప్రియవస్యుడి 

యా యొక యపరాధమును మన్నించు. 

వాస ఆర్యా, వనంకక్కా మరి తొలికూటమిలో నిన్న ము'వేసి చేచే ఈయ 

నకు అపరాధము చేసితిని ఈయన నాకు చేయలేదు ర్ 

రాజు,=---ఇట్లు నాదోచము చశ్యత మె యుండంగానే నేమి వచింతును! 

అయినప్పటికి విన్న విం చెదనో..- 

తే. చేవి, నీవదములశెంపు నే వెలార్తు 

లాశీకము నాశిరముచే విలశతు మతిని; 

ఆస్యళశియందుం గోప గ్ర హణజనితముం 10 

గెశపుదును నీకు నాపయి: గృవ గలిగిన. ౬౧ 

[ఆని పాదముల వ్రైలును, 

వాస, [చేతితో వారించుచు] ఆర్యపుత్ర్రా, లే లే, ఆక్యపుత్రుని యిబువంటి 

హృదయాన్ని యొరిగియు మళ్లీ కోవగించునది లజ్జ లేనిది గదా, శనక ఆర్యపుశ్రా, నీవు 

సుఖ ముండు, చేను వెళానుం (అని పో నుద్యమించును. 15 

కాంచు---భట్టిన్తి మన్నించు. ఈలాగ పాదాలలో వడినమవోరాజును వదిలి 

వెళ్లే నీవు అవశ్యం పశ్చాత్తాపం చేత దుఃఖవడ తాను, 

వాన.....పో పే బుద్ధిీహీనురాలా; యిక్క_డవశ్చాత్తా పాని శీమికారణ మున్న ది! 

చాలు వెళ్లాం రా [నిమ్క._)మింతురు. 

రాజు,... జేవీ, మన్నింపు మన్నింపు, “డేది నీవదములీ” ఇత్యాది మరల 20 

చఠించునుం 

వీదూ.._ లేవోయి లే, ఆమె వెళ్లింది బేవి వాసవదత్తం 

రాజు =(మొగమె త్తి] నీమి! ప్రసాదము సేయకయే పోయినది బేవి ! 

విగూాప్రసాదం చేయలే దంటా చేమి? ఇచృ్ఫటికిన్ని అతకశరీరులంగా 

వున్నాము గామా? లెగ్ 

రాజా.--.--వీ మాస్టుండ్యా నీమి ఇట్లు నన్ను హేళనము వేసెదవు! ఈ యన 

ర్థము సీవలననే సంగవించినది. ఎట్లన, 

చ, (స్తణ మబహాూకృతి ప్రభవబ:ధుక రాగము గల్లీ నాపయికా 

గని యిట నాకువాళము నకల్పితవూర్వము, టిచ్చ పాటు గాకా 
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దనువు దొరంగ కున్నె దయితామణి మానిని? యేమి నెప్పుదూ౯, 

ఘన మగువ్రేమలో స్థలితకంబును దుస్సహ మాట క్రొత్తయే? ౬౨ 

విదూ.---ఓయి, బేవి కోవము చెందినది, ఏమి చేయునో తెలియదు, మరి సాగి 

రిక ఇక ప్రాణాన్ని ధరించడం దుష్కుర మని నే ననుకొంటాను. 

ర్ రాజూ.--వయస్యుండా "నేనును అట్లే కలంచుదున్నాను వో! ద్రేయసీ! సాగ 

రికా! 

[అంతట వాసవదత్తా వేషథారిణి సాగరిక ప్ర వేశించును.] 

సాగ, (ఉఊద్వేగముతో)] ఈచేపీవేషంతో  ఈసంగీకళశాలనుంచి వెడలివస్తూ 
వున్న నన్ను నాపుణ్యాన ఎవ్వరున్ను చూడరైరిం మరియిక్కు_డ చే జేమి చేయుదును? 

10 (అని కన్నీళ్లు విదుచుచు చీంతిల్లునుం 

విదూ...వఏమోబ్యి మూథుడిలాగ నిల్చిపోయి నావు? ఇందు కేమయినా ప్రతీ 

కర మాలోచించు, 

రాజు-వయన్యుడా అదే ఆలోచించుచున్నాను. 'ేవిని (ప్రసన్నురాలిని 

చేయుటకన్న వేణు పాయము కనబడదు, రా, ఆక్కడిశే పోదము, (పరి కృమింతురు, 

15 సాగ,-(కన్నీళ్లుతో నవ్వి] ఇక్వాదు న్వయంగానే ఉరిబోసుకొని ప్రాణము 
విడవడం మేలు, ఆలాగే చేస్తాను. నసంకేతవృత్తాంతము తెలిసిపబోయినయిప్వుడు నుసం 

౫కఠవలె జేవిచేక అవమానపడి |బ్రతికివుండడం సరిగాదు, కనక అశోక వృక్షముకింద నా 

యిాయిన్టం ఇర వేర్చుళొంటాను (అని పర్శిక్ర్కమించునుం 

విదూ,..--[విని] ఉండవోయి ఉండు అడుగులచప్పుడు వినబడుతూవుంది, ఓక 

20 వేళ చేవియే వశ్చాత్తాపము పొంది మళ్లీ వచ్చినా వచ్చు నని అనుకొంటానుం 

రాజు.....వయస్యుండా మవోనుఖావురాలు సుమో జీని ఒకవేళ అద్దే చేని 

నను చేయును, కావున త్వరగా కనుంగొనుము, 

విదూ.=--సీయాజ్ఞ. [అని పరిక్రమిం చును, 

సాగ. (నమోవించి] కనుక ఈ బండిగురి వెందతీగతో ఈ అశోకవృతుములో 
25 ఉరిదీనుకొని ప్రాణము వదలుతాను, [అని తీగతో శ్రాడువేసీికొనుచు] అయ్యో 

నాయనా ! అయ్యో అన్నూ ! చే నిపుడు ఆశరణ వె మందభాగ్యను మడినీ 

పోతున్నాను, (అనీ మెడకు తీగయురిం దగిలిం చుకొనును 



తృతీయాంకము శ్చ 

వీడూ. [చాచి] ఎవ రీమె? ఏమి వాసవదత్తాచేవియే! (సంభ్రమముతో బిగ 
రగా] వయసా, కావవోయి కవు, ఇదుగో దేవి వాసవద త్త ఊరిబోసుకోని స్రాణమః 

వదులుతూ వున్నది ! 

రాజు. [సర్మభ్రమమ:తో నమిోపించి) వయస్యా, ఏదీ ఏదీ! 

విదూ.---ఇదుగో ఇక్కడ. ల్ 

రాజు.---(మెడనుండి ఊరిం దివియుచు] కీసి సాహాన6రిణ్సీ వీసి యి 

యకార్యము చేనెదవు 1 

లే, కంఠగత మయం బ్రాణంబు కలికి నాకు, 

నీకుం భాశంబు కంఠసన్నిహిత మగుడు ; 

అపహతస్వార్థ మగుట నీయత్న మిట్లు 10 

వదలు మూసాహసంబును బ్రాణదయింత | ౬3 

సాగం--[రాజును చూచి) ఆహో! ఏమి ప్రభువే! (హార్షముతో ఆక్కగతము] 
నిజముగా ఈయన్ని చూడగానే నాకు మళ్లీ ప్రాణంమిడ అశ కలుగతూవుంది. కా 
శేమి! ఈయన్ని చూచి ధన్యురాలినై సుఖంగా ఉఊరిబోనుకొని ప్రాణం వదులుతాను, 

[5 'శము] నన్ను వదులు ప్రభూ, నన్ను వదులు, వరాధీను రాలినిగదా నేను! నాకు 15 

మరణానికి ఇటువంటి సమయము మళ్లీ దొరకదు, నీవున్ను డేవియెడల అపరాధివి గాక 

ఉందువు. (అని మరల మెడకు పాశమును తగిలించుకొన నుంకించునుం 

రాజు.=---(చూచి వారములో] వీమి నాప్రియ సాగరికయా! (అని కంఠము 

నుండి పౌళశమును తివిచివై చి] 

మాలిని. 20 

విడుము విడుము గోలా వెల్టియీసాహాసంబు౯ ; 

వినుము నిడుము దీనికా వే లతాపాళకంయబు౯ ; 

వడిం దరలిననాజీవంబు నిల్చ౯ సుథాంగ్నీ 

వడి నిడు మఅుతన్నీ బాహుపాళంబు నాకు౯. జర 

[ఆని చొహుపాళశమును లివిచి కనకంఠంబున నుంచుకొని నృర్శనుఖము నళి 25 

నయించి విదూషకుంగూర్ని] సఖుండా, ఇది "మేధుములేనివృష్టీ. 

విదూం..-పీవో! అలాగే యిది, అశాలఫునుడిగాలి యై వానవదళ్తా' చేవి 

రాకుంటే, 

6 



42 రత్నావళీనాటిక 

(అంతట వాసవద్తయరు కాంచనమాలయు వ్రవేశింకురు, ] 

వాన షి సే కాంచవమాల్యా ఆలాగున పాదాల్లో బడినఆర్యే పుత్రుణ్ణి ధిక్కరించి 

రావడం చేత జీను మిక్కిలి నివురంగా వర్తించితిని, అందు చేత ఇన్వడు వెళ్లి స్వయం 

గాజీ అక్యపుత్రు జ్ఞి ఊరడిస్తాను, 

ర్ శాంచ..... జేవి కప్ప యాలాగ చెప్పగలవారు మరెప్వరున్నా రు ! ఆత డే దుర్గ 

నుడు కావడం మేలు7గాన్సి చేని కఠినురాలు కాగూడదు, మరి రా దేవీ, రా. 

(వర్ని కృ్కమింతురు. 

రాజు. ఓసీ బేక్యా ఏమి ఇప్పుడును నీవు ఉపీక్షచేత నా మనోరథమును 

విఫలము చేయుచున్నావు 2 

10 కాంచ- [చెవి యొగ్గి] భట్టిని, ఈశెంకణీ ప్రభువు మాటలాడుతూవుండడం 

చూడగా నాకు తోస్తున్నది నిన్నే ఓదార్చడానికి వస్తున్నా డని. కనక భట్టినీసమిపించు. 

వాస. [వార్ష ముతో) ఆయనక కనబడకుండా వెనుక వైపు "వెళ్ళి కంఠము కౌగి 

లించుకొని ప్రసాదించ జేస్తాను, 

విద._ఆమ్మా సాగరి'క్కా భయము మాని (వ్రీయవయన్యుణ్ణి వలకరించు. 

కేర్ వాస ---(విని విహొదముతో] కాంచనమాలా, ఏమి ! సాగరికకూడా ఇక్కడనే 
ఉన్నది! కనుక విందాముగాక తర్వాక సమోపిస్తానుం [అని అట్లు చేయుచు. 

జ తూ ? సాగ,ాప్కభూ ఎందుకు ఈకపటదాక్నీణ్యము ! నీకు ప్రాణముకంటె ప్రియ 

మైన జేవియెడణ మళ్లీ యెందుకు అవరాధి వవుతావు + 

రాజు.---పీసీ అనృతము వల్కుచున్నావు, ఎట్టనంగా, 

20 ఉ. ఊరుపుల౯్ ఘన_స్తనము లుద్దవిడి౯ వడంకళా వడంకిలి౯, 

చేరగ బొమ్మ లంఘు9లను చేరిత్సి మౌనితం దియ్య( బల్కితి౯ ; 

ఆకహి దేవి శేం గులజకార్డ తం చేసెడి నేవమాత్ర, మా, 

గహారిమినో రసోద్ధురముం గ్రుచ్చితి నీయెడనే తలోదరీ, ౪౬౫ 

వాన,---(సమావించి రోషముతో] ఆర్యపుత్రా, ఇది తగును! ఆర్యపుత్రా, ఇది 
2ర్ తగును ! 

రాజు,......[చూచి వైలత్యమతో) జేవి, కారణము లేకుండ నన్ను నిందించుట 

సరిగాదు. నీవే ఆనుకొని వేషసాదృశ్యము చేత మోసపోయి సే నిక్కడికి వచ్చితిని, కావున 

తమింపుము, (అని పాదముల ప్రాలునుం 



తృతీయాంకము 4 

తాస ఎ--[రోవముతో ] ఆర్యపు 

యైన సేవశేత దుఃఖ మనుభవిస్తావు ? 

రాజూ==-(స్వగతము] అవో దీనినికాడ దేవి విన్నదే ! కావున ఎల్లవిధములను 

జేవీ పసాదనమునుగూర్చి నిరాశుడ తిని [అని యధోముఖుం డై యుండును. 

విదూ,--- అమ్మా, నీవే ఊరిబోసుకొని ప్రాణం వదులుతూ వున్నా వని వేషర్ 

సామ్యము చేత “మోసపోయి జీను | ప్రియవయన్యుజ్ణి ఇక్కడీకి తోడ్కొని వచ్చినాను. 

నామాట నమ్మువేని చూచుకో ఈణఉరి తీగని, (అని లతా పాళశమును చూపును 

వాస,-ా[కోవముతో)] ఒసే కాంచనమాలాా ఈ లళాపాశముతో నే కట్టి యా 

చాబణ్ణి పట్టుకో, ఈదుర్వినయపు కన్యను ముందర నడిపించు, 

కాచ_ దేవి గారియాజ్ఞ, (లతాపాశముతో వనంతకుని కంఠమును కట్టి, 10 

కొట్టును.) హతాశుడ్యా నీయవినయానికి ఫలము ఆనుభనించు, దేవి దుర్వచనముల చేత 

శెవులు చేచెక్కిన పన్నావే అనూటని జ్జ _పీకి తెచ్చుకో, సాగరిక్కా నీవున్ను ముందర 

నడువు. 

సాగ. (స్వగతము] పుణ్యము చేసుకోని నాకు నాయిచ్చప్రకారము మరణించ 

డానికికూడా వల్లపడ దాయెను, 15 

వినూ, (విహాదముతో] పయస్యుడ్యా చేవిగారిచెజిలో మృతి చెంబేనన్న 

తలు చుకో, [అని రాజును చూచును 

[చాసవద_్త రాజును చూచుచు, సాగరికను వసంశతక్షునిం 

గొని, కాంచనమాలతోలగాడ నిమ్క_)మిం చును. 

రాజు... 'ఖేదమాతో] కటకటా ! కటకటా ! 20 

మ తలగా౯ దేవిముఖంబు చెట్టిదపుగాంతాళాన న్నీ గ్ధేమల౯ ; 

బలుగోవో రిడ దేవి సాగరిక నిర్భగ్నాత్మ యయ్యెక వెజ్ ; 

చెలికానిం జెజి వై చె దేవి; యిట నేచేతం దలంతుం గటా! 

కలగుం డైతిని మువ్వెత౯ా మునింగి;యింకం గందునో నిర్యృృతిక్! ౬౬ 

నుటి యిచ్వుడు ఇక్కడ నుండిన నేమి ద్రయోజనము! జేవిజీ (ప్రనన్నను చేయు 2గ్ర 

టకు లోణిటిశే పోయెదనుం (అందణు నిష్క్ర)మింతురు, 

సంశేత మనుశృతీయాంకము సమా_ప్పము, 

Cre] 



వ వేశకము 

(ఆ౨తట రత్నమాల గేలం కొని నబాప్పు నుసంగత చ్రవేళశిం చును, | 

నుసం-[సకరుణము7ా నిశ్వసించి] అయ్యో ద్రీయనఖ సాగరిక అయ్యా 

లగ్జాశిలా, వో నఖీజనవత్సలాా అయ్యో ఉదారశీలా హో సౌమ్యదర్శనా, ఎక్కడికి 

లీ వెళ్లినావు! నాకు బదులు పలకవే, (అని యేద్బును, ఊర్థ్వము చూచి నిశ్వసించి] 

ఆయ్యో వాకవిధీ! కరుణాకీనుడా! అటువంటి ఆ ఆరుదెన సౌదర్యంతో సృ్ఫజిం 

చినవాడవు ఎందుకోస మని ఇటువంటి ఆపస్థ పాలు 'చేసినాఫు. అందువల్లగదా, 

ర్కీగోసఖి ప్రాణంమోద ఆళ వదులుకొని ఈరక్న మాలని ఎవడైనా బ్రావ్మాఢిచేక పెట్టు 

మని చెప్పి నాచేత నుంచినది. మటీ అందుకోసము ఎవరినైనా ఒకద్రావాజణ్ణి నెదకుతాను, 

10 (శీవభ్యమువైపు చూది) ఆహా! నీమి! ఇడుగో బ్రావ్మాడు వనసంఠకయ్య, యిక్కడిశే 
వస్తున్నాడు ఈయనే ఇస్తాను. 

(అంతట హృష్టుండు పసంకకుండ) ప్ర, వేళింభును.] 

వసం.---క్"'హీ బళిబలి ప్రీయవయన్యుడు అలక తీక్చణా, చేవి వాసవదత్త మహో 

త్మురాలు ఇవ్వడు నన్ను చెఆజనుండి విడిపించి తన చేతులతో తానే పెట్టిన మోదకాలని 

| గ్ లడ్డు కాలని కడుపునిండా తినిపించినది. మరిన్నీ, ఈవట్టువలి పాబజోడున్నూ ఈ కర్ణా 

భరణాలనున్ను ఇచ్చినది. మరి వెళ్లి వ్రియవయస్యుణ్ణి చూస్తాను 

(అని పరిక మించును. త్ర 
సుసం్క=--[వఏశన్చుచు శటాలున సమీపించి] వసంకకయ్యాా నీవు ఓక్క 

నిమిషం నిలు 

20 వినూ... [చూచి] ఏమి నుసంగతాా నుసంగత్తా నీశుసన్తుళ్నా వేమి ? సాగరికకి 

వీమయిన అపాయం కలిగిందా ? 

సుసం వసంకక య్యా, చెప్తాను విను, పాపము! గాన్ని చేని ఉజ్జయినికి పంకి 

నట్లు (ప్రవాద కల్పించి అర్థ ర్మాత్రి వేళప్పుడు ఎక్కడికో తెలియదు, తీసికొని పోయింది. 

గిదూ, -[ఉద్వేగముతో] అయ్యో సాగరికమ్మా ! అసాధారణ సౌందర్య శోభితు 

లిక్ రాలా, హామృదుభాషి ణీ, ఎక్కడున్నావు! నాకు బదులు పలుకు. నీమీద బౌ ర్తిగా 

శనికగం లేక చేది ఈలాగ ేళింది! 

నుసం —వసంతకయ్యా, చెలి ప్రాణంమోద ఆక వదలుగొొనీ ఈరత్న మాలని 

వగంఠకయ్య చేతులో ఆర్చించ మ సొచేతి కిచ్చింది. కనుక దీన్ని పుచ్చుకోవయ్యా, 



వువేళశనము తీర్ 

లిదూ = [సబాప్పము సకరుణము చెవులు మూసికొని] సుసంగ తా ఇటువంటి 

యిాఖ్రస్తావంలో దీన్ని పుచ్చుకోవడానికి నాకు చేయి యేలాగు ఆడుతుంది! 

[ఇరువురు నేడ్తురు, 

సుసం,---(ఆఅంజలి కూర్చి] అయ్యా ఆమెకే అనుగ్రహం చెయ్యడంగా దీన్ని 

పుచ్చుకో, గ్ 

విదూ.---(చింతించి ఆలాగే కానీ, లే;దినితో సాగరి కావిరహపీడితుణి! మ్రీయ 
వయ.న్కుడి? వినోదం కలుగ జేసానుం 

(సుసంగత వసంతకుని వేత రత్నమాల నుంచును, 

విగూ (గ హించి చూచి ఆశ్చగ్యముతో ] నుసంగత్కా ఇటువంటి ౧ాయలం 
కారం సాగరిక! వీలాగ వచ్చింది ? 10 

సనసం,---ఆయ్యాా నేనే ఆమెని కుతూహలపడి అడిగినాను; ఆమె ఈలాగ 

చెప్పింది, . 

విదూ.-_ఆమె ఏమి చెప్పింది ? 

నునం.---అంకట ఆమె మిదు చూచి, నిట్టూర్పు ఫుగ్చి; “నీకు దీనికథ ఎందుశ?' 

అని బలి! నడవసాగింది, 15 

విదూ,.--- అమె చెప్పిన ట్రే, సామాన్యులకి దొరకని యీయాభరణం చూస్తేనే 

'తెలస్తూవుంది ఆమె యెవరో గొవ్నయింట పుట్టిం దని, సుసంగతా, యిప్పుడు (ప్రీయ 

వయస్యుడు ఎక్క దున్నాడు 

నుసం-లాఅయ్యా, ఇల్లిడుగో ప్రభువు బేవిలా'గిట్లోనుం చి వెడలి పటికరాతితిచ్నె 
మంటపానికి 'వెళ్ళిశాడు, నీవున్ను 'వెళ్లు. చేను వాసపదత్తా బేవి కొలువుకు వెళ్తాను. ల20 

[నిష్క)మింతురు. 

శ్ర, టేశకము మ.గిసీనది, 



చతు నర్ఞాంక ము. 

[అంతట రాజు ఆసనస్థుండు వ, వేశించును.] 

గాజా, [చింతించి] 

చ. హగుసము గొలువ రనము, వాళి, ప్రియో కులు మావ బాసల ౯ 

జరణనతుల్, విలకుత్రయు, సారెకు నెచ్చెలు లాడుసాంత్వను: ల్ 

తెరలుపవాయె నా క్రియను దేవికషలా దనుందానె యే క్రియక్ 

బ్రగదిత యె తుది౯ గడిగి వై చనొ దేవి నిజాశ్రు థార చే౯. ౬2౭ 

(ఊళం్కఠతో నిట్టూస్ప పుచ్చి] ఇట్లు జేవి (వ్రసన్ను రాలైనందున ఇచ్వుడు 
శేవలము సాగరికచింత యొక్క_టే నన్ను బాధించుచున్నది* వీల యన=- 

10తే. తామరసగర్భసుకుమూరతనువు దయిత 

యఫుడు నవ రాగకంఠ గ్రృహమునం గరంగి 
తోడ మరుముల్కు-లకు నె నతూంట వెంట 

nn 24) 

నాయెడ కం బొచ్చిన దటంచు నాతల౦ఫు. ౪౬౮ 

ర్ 

[చింతించి మలీ నావిశ్రామస్థాన మెవండో అవనంతకునింాడ చేని చెఆలో 

15 వై చిని. ఇయ "ెపరితోం చెప్పుకొని బావృములు విడుతును. (అని నిట్టూర్చును 

(ఆంగడట పసంతకురిడు ప్రవేశించును.) 

పసం.----(పరిక్రృమించి చూచి ఆశ్చర్యముతో] బలారే ఇడుగో (ప్రియ 
వయన్యుడు ఎడ తెంపులేని వలవంత చేత కృళించిపున్నా అద్భుత మైనలావణ్యం కలవా 
డె ఉదయించిన విదియచంద్రునిలాగ మరీ ప్రకాశిన్యూవున్నాడు. [(నమోవించి] నీకు 

20 మేలుకల గుణకం ఓవోో బలీ! వర్థిల్లుతున్నా పు ; చేను జేవిచేతులలో బడ్డప్పటికి మళ్లీ 
ఈకళ్ళతోటే నిన్ను చూచినాను గదాం 

రాజు, [చూచి వార్ష ముతో] ఆహావా! వనంతకుండు వచ్చినాండు! మితృమా 
నన్ను కౌగిలిం చుకొమ్ము. 

విదూ.---(కౌంగిలించి] వయన్యుడా, జేవీ నన్ను అనుగ హించినది. 
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రాజు. దేవీ పృసాదము నీ వేషము చేతనే "కతిలియు చున్న ది. మణి చెప్పు మివ్వుడు 

సాగరికవార్త యేమో 
[విదూ_.. వై. లత్యుముతో ఆథోముఖ:6 డగును, 

రాప---వయస్యా, చెన్న వేమి 

విదూ.==- నీకు ఆప్తియాన్ని శిబ్భలే కున్నాను. ర్ 

రాజు, [ఉద్వేగముతో, సంభ్రమముతో] వయస్యుండా ఆ ప్రియ మెట్లు! వీమి 
జీవికమును వదల జే వదలినదా (ప్రియ అక్క_టా! (ప్రియా సాగరికా ! 

[ఆని మూర్చను నటిం చును, 

విదూ.---(సంభ్రమముతో ఊరడిల్లు ఊరడిల్థు మ్రీయవయస్యా. 

రాజు---[ఊజడిల్లి కన్నీళ్ళతో 10 

తే, నను నదక్షీణు విడుకు ప్రాణంబులార, 

దశక్షీణుల రగు డోరి;హితంబు వినుడు, 

వడిం బజవ నేని చెడుదురో వడంగులార, 

యిప్పటికె దూర మేంగు మ_ర్తేభయాన ౬౯ 
వదూ... అయ్యా అంతదూరం శంకించకు, పాపము! ఆమెను డేవి ఉజ్జయికికి |ర్ర్ 

పంపిం దని వినికి అందుచేత చేను అ(ప్రీయ మని చెప్పితిని. 

రొజు. ఏమి ఉజ్జయినికి వంపినదా? ఆహో నాయందు కొంచె మయినను కని 

కరము లేదాయెను బేవికి! వయస్యుండా, అట్లని నీతో ఎవరు చెప్పినారు ? 

విదూంానుసంగత చెప్పింది. మరి ఒకటి ఏఉద్దేళ్యం చేతనో అమె నాచేతికి 
ఈరత్న మాలను వంపీించింది. 90 

రాజును అెందులకు! నన్నూ అడిం చుటకే. కావున తెమ్ము. 

(విదూషకుడు అందిచ్చును. 

రాజు, (కకొని రత్నమాలను పరికించి ఎదయం దుంచుకొని] అవావా ! 

క, పడంతుక కంశాశ్లేవము 
బడసియు నీరత్నమాల ప్రభస్ట్రంభె 25 

వడి సముదశోలో సఖవ లె 

దడయక యోదార్చు నాదుత్రనువుం గంటే, ౭0 

వయస్యా, నీవు దీనిని తాల్నుముు అందువలన చేను దీనిళీని కనుచు ధృతిం 

జెంచెదనుం 
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దూ... నీయాా, [అని కంఠమునం దాల్చునుం 

రాజు [సబాప్పము నిశ్వసిం చి; వయస్యా,దుర్ల భముగదా (ప్రియాదర్శనము ఇంక! 

విదూ._..(భయముతో దిక్కులు చూచి] పీయి అలాగని బిగ్గరగా ఆనక ఓక 
వేళ చేవికి *వ్చేవారు ఎవరైనా ఇక్కడ తిరుగుతూ వుంజేకు. 

ర్ర్ [ఆంకట స్ట _త్సము శీలం గలది వనుంధర [వ వ్ర శేశించును.] 

వసుంధర.---(నమివీంచి) జయంజయం వీలినవారికీ ఇడుగో రుమణ్యంతుదు 

గారి మేనల్టుడు విజయవర గ్ వీలినవారి కేమో ని వేగించడానికి వచ్చి ద్వారముళో కని 

సెట్టి వున్నాడు. 

రాజు, వెంటనే అకనిం (బి వేశ పెట్టుము, 

10 వసుం.___వీలినగారి ఆజ్ఞ (అని నిష్కమించి విజయవర్మను తోడ్కొని మరల 
ప్రవేశించి] విజయివర్మా వారుగో దొరవారు, దగిరికి కెట్లు, 

విజియవర్శ,--[సమోవిం చి] జయము జయము వీలినవారికి, జేవాా రువణ్యం 

తుని విజయము చేత వలినవారు పర్ధిల్లుచున్నా రు, 

రానా.---(చరితోషముతో)] విజయవర్మా కోసలులను జయించితిరా ! 

15 విజిఎ--వీళలినవారి (ప్రభావము వేత, 

రాజుం=బ ళీ! రుమణ్యంతే6డా బళి! స్వల్పకాలమలో గొప్పప్రయోజనము 

సాధించితివి! విజయవర్మా చెప్పుము కడు విరివిగా వినగోరుచున్నాను. 

విజి దేవరా, చి క్రగించవలయును మేము ఇటనుండి వీలినవారియాజి చేత 

కొలందినములే ఆ నేకగజతురగవచాతిదుర్భర మయినమహో సేనతో పోయి వింధ్యదుర్ల 
20 స్థుండైన కోసలరాజు ద్వారము ముట్టడించి సేనలను ఆయా లు తావుల వన్నందొడంగితిమి. 

రాజు,....అంకటి? ఆంకటి? 

విజ... అంతట కోసలరాజు అతిగర్వము వేత అవమానము సహింప "లేక పృథాన 

మైన తనదం డంకయు సన్నద్ధము చేసెను, 

విదూ....-ఓమి వడివడిగా చెప్పి ముగించు. నాగుండె అదురుతూ వుంది. 

05 రాజు,---అంకట అంతట! 

విజయ----దేవా, ఆకండు నిశ్చయము చేసికొని, 

ఉ. పంత మెలర్చ వింజమును బాస్కీ యతం డెదిరించి కా రువు 

ణ్వంతుని లాంతివింజమున నా గజతః దళదిక్కు లొత్తుచుళా 



చతుర్గాంకము 49 

దంతులచేం బదాతిగమీం దచ్చణ; నీశండడర్చు చంపహణిక్ 

జింతితసీద్ధిం జేర్చి కదినె౯ రిపు నెక్కటిం బోర గ్ర క్క్కునళ, ౭౧ 

మణియ్కు 

క, కత్తులు బొమిడికములవై 

హత్తి పగిల్చినవి, నెత్తు లగలె౯, మిగులకా ర్ 
నెత్తురుకేలులు వాజెళ, 

మొత్తుల మిడుం గుబులు దూల మోలా౯ గుటువ్రల్, 

తే గుంటి యిడి కోసీ రిరుపరి నొంటరీలు; 
తుణములో ముఖ్యబలములు సదినిపోరయొ; 

రాజూనీమి! మన బలములు గూడ భృగ్నములా 2 10 

విజి. 

అంతం గోసలు దలయడి హాంత కారి 

యెక్క_టీండు రుముణ్వంతు: డుక్కుుముడం చె. ౭ 

నిదూ. .జియం జయం నీకు మనకు జయంవచ్చిన (అని నృత్యము సేయును. 

రాజుఎఎబలీ! కోనలవరీ! బళీ! శత్రువులు సయితము నీ పురుషకారమును ఇట్లు 15 

మెచ్చుచున్నారు! న్సీ మృత్యువకూడ శ్రౌఘ్యమునసుమా, తర్వాత తర్వాత ? 

విజ, దేనా అంకట రుమణషంతుడు కోనల దేశమున నాయన్నను జయవర్శ ను 

నియమించి వీనుగుపిండ్లు లోనుగా గాయపడిన మనబలము నంతయు తోడని 
మెల్ల మెల్ల నిషయనములలో వచ్చుచున్నా(దు, 

నాజు.=-వనుంధరౌ, నావ్రసాదముయొక్క- విభపమును చూపు కుని యాగంధ 20 

రాయణునితో చెప్పుము. 
వసుం వీలినచారి యాజ్ఞ (ఆని ఒజయపర్మతో నిష్క_)మిం చును, 

[అంతట కాంచనమాల ప్ర వేశిందును.] 

కాంచ-_ జేవి ఆజ్ఞాపించింది, ఒసే వెళ్లి ఈవింద్రజాలికుణ్ణి ఆర్యపు త్రుని 

దరిశనం వేయించు అని, (వర్మికృమించీ చూాచ్చి ఇద:నో ప్రభువు. మరి యాయన ఖస్ 

దగ్గిరికి వెళ్తాను. (నమిపించి]) జయం జయం వీలినవారికి "దేవరా, చేని విన్న విన్తున్నది, 
ఉజ్జయినినురచి వచ్చినాడు ఈ ఏం ద్రజాలికుడు, శంబరసిద్ధి అని యితడి"పేరు, ఇతణ్ణి 

వీలినవారు చూడవలె నని 

7 
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రాజు....మాకును వింద జాలికునియందు కుతూవాలము కలదు. కావున శీను 
టో 

ప్రవేశ వెట్టుముం 

*ంచ...వీలినవారి జె శాం నవా మ. (అని నిమ్క_.మించి చెమిలికుంచె శేలంగల 
‘ 

యొంద్ర ళాలికునితో" ( గూడం బి, వేశించి.) ఇటురా అయ్యా, ఇటురౌం 

ర్ (ఐం బ్రళాలికుండు పర్మిక్కమించును, 

కాంచ..వీరుగో వలినవారు. నీవు దగ్గీరికి వెళ్ళు 

తుగా 

వింద్రజాలికుడు..[సనమోపీం చి] జయం జయం వీలిన వారికి, [కుంచెను ల్కిప్పి 

బహువిధముల హాస్యము గావించి] 

క. దండ నమిడుం డింద్రునికిక- 

10 దండ మిడుం డిం శ్ జాల న మతా గా; 

దండ మిడుండు శంబరునిక్తి 

దండ మిడుండు మాయ కతండె దై వతము 'గదా. 23 

దేవరా, 

క్ష -ధరణీతలమున శోశ్సి నం 

15 బరమునం బర్వతము, నీట వాయువయస్యు౯, 

నిరిమ థ్యాహ్నంబున నినీం 

భబరంగిం చెద, నానతిమ్ము వసుశారనుణా, ౭౪ 

కః హరిహరచతుక్ము ఖులను౯, 

సుతలకా సుగరాజు, నీకు జూ 'వెదనయ్యా; 

20 సురనీదచారణవధూ 

వరేహాల్సేసములం జనల వజిలింతు నయా, ౭౫ 

కాశేమి, 

తే హాచ్చుపల్కు. లేల? హెచ్చరింకువయేని, 

యీాను దేని జూడ నిచ్చ గొనుదొ, 

25 దాసి దెచ్చి నీకు దరినింతు దేవరా, 

గురుని మంశ్రమహిమ గుటికి రాయ, 'రిజ 
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విదూం....వయస్యా, "హెచ్చరికగా వుండు ఇతడి థై ర్యం చూస్తే ఇతడు ఇంతా 

చెయ్యగలవా డే, 

రాజు....భద్రా, ఉండు రవంత, కాంచనమాలా, జేవితో విన్నవింపుము, “మి 
వాండే యీ యైంద్రృజాలికుంనుం ఈప్ర దేశ మును విజనముం గావించిలిమి. కవున నీవును 

రమ్ము, కలసియే చూఠము.”” అని, ర్ 

శేటి._నీలినవా రియాజ్ఞ (అని నిమ్క_మించి వాసవద క్రతో యాడ ప్రవేశించును, 

వాస, కి'ం౦చనమాల్యా, ఉజ్జయినినుం చి వచ్చినవా డని చాకు అ యైంద్రజారి 

కునిమోద బత పాకం కలదు, 

శాంచ.---ఇది జేవికి ఫుట్టింటీమిదిగొరపం కదా, రా మరి చేపీ రా. 

[అని పరిక్రమింతురు 10 

కాంచ,._భట్రినీ, పీరుగో వలినవార్కు సమీపించు దేవీం 

నాస= [సమీపించి] జయం జయం ఆర్యప్పుత్రు నికి 

రాజూ దేని ఈత:డు. పెల్లుగా గెర్టిల్లుచున్నాండు, ఇకనివిద్యను ఇటే 

రాజు. భద్రా, చూపును నానావిధ మయిన యింద్రజాలనునుః 15 

ఐం,ద నలినవారియాజ్ఞ. (నానావిధమఃల నాట్యమాడి' కంచెను గశ్రిప్పుచు 
UW 

“వారివాళి' ఇత్మాది నురల వఠించునుం 

[ ఆందణయిను ఆబ్బురవడి, చూరురు, 

విదూ.....అశ్చర్య మాశ్చర్యం, 

రాజూ దేవీ చూడు చూడు, 20 

మ. అతణే బ్రహ సరోజమందతండె చంద్రావీడుం డంబాసఖుం, 
9 జ డతండే శాబ్ద౯గ దానీచ కృగచతు ఒర్మస్తుండు లశీ శ్రియుతుం, 

డితం డై రావణవాహు డిందద్తుడు సురాధీళుండు వీరల్ సురల్, 

నుత్రమంజీరరేవల్ నభంబున నటింతు ర్వీరె దేవాంగనల్, ౭౭ 

వాస.=-అశ్చర్య మాశ్చర్యం 05 

వీదూ.---[అవచారించ్చి ఓీరిమూర్టుడా) వింద్రజాలికణ్యా నీమి ్రగౌగాబనం ఈ 

జేవతలని ఆచ్చరలని చూవడం చేత ? ఈతని సంతోషంతో నీకు జనివుంటి సాగరికని 

చూపించు, 
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[అంతట వసుంధర ప్రవేశించును] 

వనుం.-=- [రాజాను దజిసి] మంత్రి, రహాగంధరాయణులుగారు వలినవారిచరణ 

ములకు విన్నపిస్తున్నారు. నీమంటే “విక్రమబాహువు కంచుకి బౌ భ్రవ్యునితోంగూడ 
తన్మప్రథానమం, త్రిని ఈయనను పకుభూతిని పంపించినాండు. కావున ఈ శోభనవుపూ 

ర్ రృమండే వీలినవారు ఈయనకు దర్శక మొసగుట తగును నేనును కార్యశేషనులు 

ముగించుకొని ఇవ్వుడే వచ్చెదను.” అని, 

వాస ---అర్యఫుత్రా, ఇంద్రజాలము ఉండనీ. మాతులగృహమునుంచి ఆర్యుడు 

చ్రధానమం శ్రి, ననుభూతి వచ్చిడిన్నాడు. అయనను చూడుము అక్యఫుత్రాం 

రాజు _.ధేవి ఇెప్పినట్టే చేసెద, (ఐంద్రజాలికనితో)] భద్రా; ఇప్పటికి నీవు 
10 న్మిశ్ళమింపుము, 

ఐింద్ర._ [మరల కుంచెం ద్రివ్వుచు చేవరయాజ్ఞ (ఆని నిమ్క_)మించుచు] ఇం 
కొొక్క_టి నా విద్య ఏలినవారు అవశ్యం చి త్తగించవ లెను, 

రాజు*..శానీ తర్వాత చూచెదము. 

వాసం కాంచనమాలా, నీవు వెళ్లి ఇకనికి బహుమాన మియ్యి + 

15 బేటి... దేనియా జ్ఞా, (ఆని ఏంద్రజాలికునిం దోడొొ.ని నిష్క_)మిం చును. 

రాజు.-.వనంతఠ క్యా ఎదురువోయి వనుభూతిని తోడ్కొని రమ్ము 

విదూ,=-- బేవరయానతి, (అని నిష్క)మించును, 

[అంతట చాభ్ర వ్యుండును వసంతకునివలనం బ్రత్యుద్దమన 

సత్కాారముం బొందు చు వసుభూతియు, ప్ర వేశింతురు] 

20 విదూ..._ రావలెను అమాత్యుడు రావలెను, 

వనుభూతి---[శలయం 70 ది] అహో! వల్సేశ్వరుని ప్రభావము! అట్టే గదాం 

మ. జయహా నిం గని డిల్లంబోయి, కని అిచ్చ౯' వల్ల భాళ్వంబులక, 

ఖయి దై నీతికి, రాజగోష్టి త్ణ మాక్రర్లించి, సాద్యస్క-వి 

స్మ యవిస్మా రితసింహా ళం ద్ర మహీ తె శ్వన్యుండ నై క్ష్ నే 

25 యయితి న్షా/ముడ నాకుతూహలిత చే ద్యాస్థు౯ండె న న్నవ్వంగాక్, 

బాభ్రవ్యుండు--వసుభూతీ చిరకామున కివ్వుడు వీలికను చూడ నున్నా నని 

ఆది యేమో గాని అనండాతిశయముచేత అనిర్వచనీయ మైన దళావిశేషము ననుభ 

వించుచున్నాను, ఎట్లనా 
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తే. వణశు నెచ్చించె సాధ్యసవళత చేత, 

నస్ఫుటను దృష్టి నాఃంపిన దశ్రుతతులం 
గొదుకునుడి జడపతి చె డగ్లుత్తి చేతం 

దోడ్పడియె నాజరకుం బరితోవ మిఫుడు. ౭౯ 

క దూః... (మందు నడిచి] రావలెను అమాత్యుడు రావలేను, ర్ 

నను,---(విదూషకుని మెడ: రగ్నమాలం గని ఆవవ-రించి] బ్యాభృవ్యా, ఈ 

రక్నమాల తరలిగప్పుడు మా యేలినవారు రాజప్ప త్రిక ఇచ్చిన యారత్నమాలయే యిని 

నాకు తోచుచున్నది, 

బాభ్ధ,..అమాత్య్యా పోలిక యున్నది, ఇది వచ్చినవిభము వసంతకు నడుగుదు నా! 

వను -_-బవాభ్రవ్యా; వలదు, ఎన్నెన్నియో రర్నము లుంజెడి యింకనిభవంపు 10 

రాజనగృహములో ఆభరణములపోలిక అరుదుగాదు. (అని పరిక్రమింకురు, 

విదూ.---[రాజును ఉద్దేశించి] ఈయనే వత్సాధిపుడు అమాత్యుడు సమోవింప 

వచ్చును. 

వను=(దణీసి] జయము జయము దేవరకు. 

రాజు. [లేచి] నమస్కారముం 15 

పను =అలిక్రేయస్కు.(డపు అగుదువుగాక 

రావొ,=జూా-అసన నూసన మార్యు నికి 

విదూ.=---[అననను తెచ్చి] అయ్యా, ఇదుగో ఆసనము అమా త్యా, కూర్చుండు. 

(వనుభూాలి కూర్చుండును 

కంచుకి.=_ దేవరా బా, వ్యుండు ప్రణమిల్గుచున్నాండుం 90 

రాజు.=- [వీపున డ్ యిడి] బాభ్త వ్యా; యిటం గూర్చు తుము, 

కంచు. [కూర్చుండి] చేస్తి చా వ్యుండు చణామిల్లుచునాన్నందు, 

విదూ---అమాత్యా ఇదుగో చేని వాసవద త్త (ప్రణమిల్లుచున్న ది, 

నాస'---అర్యా, మ్రైశ్యె-దను. 

వను... అయ.ష్మని, వత్సరాజొనకు లుల్యు6 డగుపుస్తునిం బడయంము, Dగ్ 

(ఆందటుం గూర్చుందురు, 

రాజు,--ఆర్వా వనుభూరీ, సింహ ళేశ్వరునికి కుశలమా ! 

పసు, ---(డోర్థ సము చూచి సిశ్వసించి) చేచా మందభాగ్యుండను నీమి చెప్పుట 

కును తెలియక మయు.న్నానం [అథోముఖు6 డగునుః 
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వాస... [విహాదనుతో ఆత్మగతను) అయ్యో అయ్యో! వీమి చెప్పునో గజా 
యిప్పుడు వనుభూతి ? 

రాజు,ావనుభూరీ, చెప్పుము. నీమి నన్ను దిగు లొందించెదవు! 

బాభ్య..--[అవవారించి] ఎవ్బట్ కైనను చెప్పక తవ్బనిడానిని ఇప్పుడే చెక్చి 

వను. దేవా, నివేదించ శక్యము గాదు, అయినను మందభాగ్యుండను వచించె 

దను, పూజ్యా డైనయాసీంవా ళే శ్వరునికూంతురు గత్నావళి యనుపపేిది, అయుష్మతి ; 

అమెరి బెండ్లి యగసవాండు సార్వఫొము. డగునని సీద్ధుందు ఆదేశిం చిన్నా. నం; 

రాజు,-.-అటు వపెని ఆటువెని? 

10 వను. --అప్రళ్యను చే యాగంధరాయణుండు అమెను జేవరనిమిత్వమై సీంహ 
శేశ్వరుని పలుమాటు ప్రార్థించెను. వినను అతండు వాసవద_ళ్టకు చిత్త ఖేదము నొదవింప 

నొల్లనివాండై ఈయకయే యుండెశు. 

రాజు.=-[అపవారించి] చేవ్సి వీమి యిది నీమామమం, త్రి యివ్వుడు అన్ఫతము 

వల్కు_చున్నా డు ! 

15 చాన. [వినర్శించి] ఆర్యపుత్రా ఇందు ఎవరు అన్ఫతము వల్కు-చున్నారో 
చే చెలుంగను. 

విదూ.----కర్వాత నీమైంది! 

వను,---ఆంకట లావాణశమున నిప్పులో దేవి కాలిపోయినదని (ప్రవాద 

పుట్టించి, చేవర సింవా ళేశునికడకు చా భృవ్యుని పంపి ఆతనివేళ మరల నామె వేండిం 

20 వంగా, పూజ్యుడు సింహా ళేశ్వరుండు ఆలోచించి జేవరతో నూకు నంబంధలోపము 

'లేకుండునుగాశ యని, ఆరశక్నావళిని చేవరకు ఇచ్చినాడు, చేవరకు పతి పాదించుటకు 

మేము తెచ్చుచుండంగా సముద్రములో ఓీడ పగిలి మునిగిపోయినది, 

(అని యేద్నుచు అధోముఖు:డై యుండును, 

చాన -_[బావ్పములతో] అయ్యో! చెడితిని మందభొగ్యను ! అయ్యో! చెల్లెలా 
లస్ట్ రశ్నావళీ! ఎక్కడ నున్నా వే యిప్పుడు 1 నాకు బదులు వలుక వే! 

రాజా... ఊరడిల్లు మూజుడిల్లుము, టైవగతి దుర్భోధము ! ఓడ పగిలి సము ద్ర 
ములో వడియు వచ్చినవారు వీరే నీకు నిదర్శనను కాదా 

(అని వనుభూతి బాభ్ధ, వ్యులం జూఫును, 
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వాసలా-ఆర్యప్యుత్రాా. ఇదియు సంభవించునజే ; అయిలే, నాకు అంకటి 
భాగ్యమా! 

రాజు, [అవవారించి] చా భ్ర వ్యా, ఇబేమియు నాకు బోధ పడకున్న ది. 

చ్యాభ్ర. దేవా వినుము, 

('నేవథ్యమున మహాకోలావాలము] ర్ 

ఉ. జ్యాలల మేలునుచ్చులకు బంగరుగ్రోఫులయం గొసంగు చుక, 

గేళివనికా ద్రుమ్మూగృతతిం గర మహోజ్జ (ల మై కమర్చుచు౯, 
శేళిగిరి౯ సతోయఘనకృష్ల్ణ ముం జేయుచు సాంద్రధూమ్య చే, 

శకాలుదు మంచు స్రీ లడలం గా ల్బెడిం జి చ్చవరోధముం గటా! 

మ౭ీయు, 10 

క. లావాణక ముస బుజ్బనొ 

యేవా చనలుండు దేవి నేర్చి నటంచుకొ, 

ఆవాదు నిజము నేయలగ 

నా వెలసె నతండు డేవినగరం బెలుచ౯. ౮ాగి 

[అందణును సంభాంత్భులై చూతురు, 15 

రాజు ఏమి! అంత$పురములో నివ్వ! (నం భ్రమముతో లేచి] వీమి ! జేవి 

వాసవదదత్త కాలిపోయినదా ! వో ! అయ్యో ! నాప్రేయసీ వాసవదత్తా ! 

వాస.---అర్యపుత్రా, కావుము కావుముం 

4 రాజు... అవో, అతిసంభ్హ్రమము చేత వజ్జ నున్నదానిజీ దేవిని ఎటుంగ నైతిని, 

(జేవిచేతిని బట్టుకొని కౌరిలించి] చేసీ, ఊజడిల్లు మూజడిబము. 20 

వాస,=--ఆర్యఫుగ్రుడా, నన్ను కాన మని జే నడగలేదు. మరేమంటే కనికరము 

లేని శాచేత సాగరిక కాళ్ల నంకిట్లపడి అంక$పురములో ఉన్నది. ఈనివ్వుచే వడిసి 
పొయ్యేని; కనుక రశ్నీంచు ఆర్యఫుత్రా రశ్నీంచు, 

రాజు.జ=వీమి! చేసీ, ఏమి! సాగరిక మడియునా ? ఇదిగో పోవుచున్నాను, 
వను, దేవ, వీల యశారణముణా శలభవృత్తి నవలంబిఎచెదవు ! 95 

బాభ్ర..- దేవ్యా వనుభూలతి చెప్పినమాట యు_క్టము, 

వినూ, (రాజాను ఉత్తరీయము పట్టుకొని అంపి) పీయి సావాసం వెయ్యకు. 
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రాజు... [ఉ_ర్తరీయమును లాగికొనుచ్చు] ఓం మూర్ణుండా సాగరిక మడిసెకు 

నురొ. ఇప్పుడును నాసప్రాణములను కాపొనుకోవలయునాో (జ్వలన్మప్ర,వేశము నటించి 

కన్ను ధూమము (గృమ్ముకొన్నట్టు నటించుచు-] 

(మాలిని) 

ర్ వలదు వలదు మండ£౯ా భావు మోధూమ మన్ని, 

వెలిచెద విటు లేలా వెల్లు జా(లో చ్చయంబుల్ 2 

కలీకివియుతి చిచ్చే కాల్ప లేదాయె వేని౯ 

ప ప్రళయదవానకీలల్, వాని దా మేమి నేయు౯ ? ౮౨ 

10 వాస._వీమి? ఈ దుఃఖభాగిని మాటవలన ఆర్యపుశ్రుడు ఈలాగు పూను 

కొన్నాడు, మరి యిక చే జీల ఉండడం! చేనున్ను ఆర్యపుగ్రు, సే అనుగమి స్తాను, 

విదూ.._(పర్మిక్కమించి మున్నాడి] అమ్మా, చేనున్ను దారి చూపుతాను, 

పసు =నీమి! వత్సరాజు అగ్నిలో చొరజీ చొచ్చినాండే. కనుక రాజపు త్రి 

వివ త్తిని కన్నవాండ నైననాకును ఇక్క_డణే ఆగ్నికి ఆహుతి యగుట తగును, 

15 కంచు, [బాప్పములతో] హో మహారాజా వీమి యిట్లు అకారణముగానే 

భరకవంశమును సంశయతుల చెక్కి_౦ చితిఏ! మణి (ప్రలపించిన జీమి కలదు ! జీనును 

భక్తికి తగినట్లు చేసెదను. [అని త అగ్నివ, వేశమును నటింతురు, 

రాజు ___[కుజిభుజ మదరుటను నిరూపించి) ఈదశలో నున్ననాకు దీనిఫల 

మెట్లు కలుగును! ((మోలం గని నంతోపో చ్వేగనములతో) వీమి! సాగరిక అన్ని ఇెంక జీ 
20 ఉన్నది! త్వరగా పోయి రతీంచెదను, 

[అంతట నిగడితచరణ సాగరిక ప్ర వేళించును.] 

సాగ,[కలయం గని) ఆహావో ! అన్నివైపులా నాలుకలు సాఫుతూ 

మండుతూనున్న యిాయగ్ని కోవుడు శూదుఃఖానికి అంతం కలుగ జే స్తాడు. 
రాజు... [వడిగా దణీసీ] (ప్రియా వీమి యిప్ఫటికిని నాయెడ ఉ "పీక్షతో జే 

లిన్ వర్తిల్లెదవు! 

సాగ. [రాజును గని అక్మగఠము)] ఏమి! ఆర్యపుత్రు డే! ఈయనను కనణా 
నాకు మళ్లీ స్రాణంమోద ఆశ కలుగుతూ వున్న ది. ((పృకాశము] మప భూ కాసు కావు. 

రాజు పీసీ భయశీలా భయము మానుము, 

తే ఉద్దవడిం జేప్చపొగ మొత్త మోర్వు తణము ; 
80 (మో)లం గని] 
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కట్ట ! చను బానీ సుజిసుజం గాలె నొళ్లె; 

[చూచి] 
సారం దడంబడె చేల * [నిఫపుణముగా కని] వో ! సంకలియలె ! 

పాతు నిచ్చటు నెద గొని భామ, రమ్ము, ౮3 

[(కంఠమునం గొని కనులుమూసికొని స్పర్శసుఖమును నటించుచు] ఆవో ! ఫ్ర 

తణములో నాసంతావము తీఆినది ! (ప్రియా, ఊోజడిల్లు మూజడిల్లుము, 

తే. అంటినను నిన్ను. గాల్పండ హవ్యభుజుండు ; 

నిక్క. మిది నమ్ము మెట్లు నా నీరజాశ్రీ, 

నీదుసంస్పర్శ తానె మూన్చెడును గాదె 

వెగ్గలపుదాపమును సుధా వేణివో లె ౮౪ 10 

(కన్నులు ఇఆచి చూచి సాగరికనువిడిచి) ఆవో! వీమాశ్చర్యము ! 

లే. అనల మేమాయెం ! దొలియళ్లై యంతిఫుగియు 
నలరు! 

[('వాసవద కం గని] 

ఇదిగో నవంతిసృపాత్మ జాత ! 15 

వాను. [రాజాజేవామను నిమురుచు సంతోషముతో] ఏమిపుణ్యము! అక్షత 
శరీరుడు ఆర్యపు గుడు! 

రోజు.=--ఘూతు బాభ్రవ్యు ! 

చ్యాధ్రఃావిజియ మగుంగాక మవారాజునకు దేవా, అనా వర్థిల్లుచున్నా వు ! 

రాజు.....బలె! వసుభూతి ! 

వను. దేవా! ఆహాహా వర్టిల్దుదున్నా వు! 

రాజా... సఖుడు | 

విదూ.=జజయము జయము నీకు 

రాజు... [అలోచించి వికర్కుముతో] 25 
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స్వావ్నీ కమతి శ్ర మయొ, మైం దృ జాలికంబొ |! ౮౫ 

విదూ ___ఓయి సం బేవాం లేదు, ఇంద్రజాల మే యిది, అదాసిళొడుకు ఐంద్ర 

జాలికదు, వెళ్లేటపుడు బెబ్ఫినాడు గదా, అవశ్యం జేవర ఇక నొక్కుయాట చూడ 

వలె నని, కనుక ఆడే యిది, 

ర్ రాజు, చేసీ, నీమాటవలన నే నిదె సాగరికను ఇక్కుడికీ తీచ్చినాండనుం 
వాస=- [నవ్వి] ఆ్యపుత్రా, నీచిత్తమును చేను చక్క_గా ఎజుగుదునుం 

వను ---[(సాగరికం గని అవవారించి] బ్యాభృవ్యా, ఈబాల రొజప్పుత్తిని సరిపోలి 

యున్నది. 

బ్య .---అమాత్యా, నాకును అట్లే తోచుచున్నది. 

10 వను. (ప్రకాశము, రాజు నుద్దేశించి] చేరా ఈ కన్యక ఎక్కడిది 1 

వాస..అమాత్యా ఈమె సాగరమునుంచి దొరికిం దని చెప్ని అమాత్యయోా 

గంధరాయణుదు నాచేతిలో నుంచినాను ఆందువల్ల చే సాగరిక అని పేరు సెట్టినాము* 

రాజు,=--(స్వగతము] ఏమి ! యాళంధరాయణుండు ఉంచినాండా ? ఏమి 

యితడు నాకు తెలువకయే ఏమేమో చేయును. 

15 వసు,==-[అవవారించి] చాభ్రవ్యా, వనంతకునిమెడలగోని రత్నమాల ఆఅంతపోలి 

కణా నున్నది, ఈమెయు సాగరమునుండి దొరకినది, అందునలన స్పష్ట ముగా ఈమె 

సింహ ₹శ్వరుని కూతురు రళ్నావళియే. (లేచి (ప్రకాళము] ఆయంవ్మతీ, రాజపుత్రీ 
రత్నావళీ, నీవు ఇట్టియవస్థ పా శైతివి ! 

సాగ. [వసుభూతిం గని బావృమ:లతో ] వీమి! అమాళత్యుడు వసుభూతి! 

920 వను...._.అయ్యో! చెడితిని మందభాగ్యుడను! (అని నేలం బడును 

సానగ,ఎఎఅయ్యో! చెడితిని మందభాగ్యను]! అయ్యో నాయనా! అయ్యో అమ్మా; 

ఎక్కడ ఉన్నావు! నాకు బదులు బలుకు, 

[అని కన్ను చాను [కిద వడవై చికొని మూరి ల్లునుం డి 
వాస [సగ భ్ర మమల] కంచుక్కీ ఈమె నాబెళ్లైలు రత్నా వళియా? 

లగ కొంచుకి.---- దేవీ, ఆమెయే యీమె, 
వాస.---(రత్నావళిం గౌయిలించి] చెల్లెలా, డోరడిల్లు డోరడిల్లు. 

శాజు..-వమోా |! ఉన్న తవంశమువాం డైనసీంవాళరాజు వ్మికృమబాహునికూంతురా 

ఈశ న్య! 
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వీదూ.---[(న్వగతము) రత్నావళిని చూచి ఆదిలోనే చే ననుకొంటిని సామాన్య 

జనానికి ఇటువంటి ఆభరణం ఉండ దని, 

వను (లే చి] రాజపు త్రీ, ఉఊజడిల్లు మూజిడిల్లుము, ఇదె నీయక్క మిక్కిలి 

దుకఖవడుచున్న ది. కావున ఈ మెను కౌగిలిం చుకొమ్ము 

రళ్నా వళి. [ఊజిడీల్లి రాజును ఓీరచాపునం జూచి స్వగకము] నేను అవ లీ 
రాధము వేసినదాన్ని. దేవికి ముఖము చూవ చేరను. [అని మెగము వాంచునుం 

వాస...-[నబాషృముగా బెహువులు చాంచి] పీసీ ఆతినిష్టురాలా అనుగు 

చెల్లెలా, రావే యివ్వడు, చెయ్యముం జూాపు, [అని కంఠమనం నొనును 

(రత్నావళి తోొట్రు పొటు నటిం చును. 

వాసః [అపవారించి] ఆర్యపుత్రా, ఈనాక రిన త్వానికి జను లజ్జ పడుతుణ్నా ను, 10 

కనుక త్వరగా ఈ 'మెసంకళ్ల ని రీసి చేయిం 

రాజు, [పరితోషముతో] జేవిమాట చేసెదను. 
(అని సాగరిక సంకెలలను తోొలణిం చును. 

వాన,= ఆర్య పుత్రా, అమాత్యయాగంధ రాయణుడు నన్ను ఇంత కాలము చెడ్డ 

దాన్ని వేసినాడు, ఎందుచేత ననగా ఎణీగియుండిన్ని నాకు చెప్పణాయెను, 15 

[అంతట యాగ ంధరాయణు(డు ప్రవేశించును ] 

యౌగం, 

ఉ. నావచనంబునక్ హృదయనాయకు: బానెను దేవి యత్తిణీ౯ ; 

దేవిని శోకవార్ని ధిని దించితి నే సవతాలిం చెచ్చుట౯ ; 
డేవికి హర్ష మే యగు నధిళునిసర్వమహీళ ఆ ప్రి చే ; 90 
నీవపాం గొల్సియుక్ వెజతు నేల ద్రవ దేవికి మోముచూషపంగాక 

కాశ మతి యేమి చేయనగును! స్వామిభక్తి వత మనంగా నిట్టిది! అత్యంతమాననీ 

యులయెడల సయితము ఆనువ ర్తనకుఅవకాశ మొల్లదు. (చూచి) పీండుగో చేవర మహా 
రాజు, సమిపమునకం భోయెద, (సమీపించి) జయము జయము చేవరకు, [పొదము 

లందు వ్రాలి] జీవా, జీను. బేవరకు చెప్పక చేసినదానిని జేవర తుమించవలయును, ల్లిర్స్ 

రాజు.----చెప్పక యేమి చేసీతివో చెవ్వుము, 

యాగం, బేనరా, ఆనన మలంకరింపుము, నర్వము౦ జేప్పెదను, 

[అందణును రాజుతో (గూడ వారివారిచోట గూర్చుందురు, 
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యాగం. దేవ్యా వినవలయుశు. ఈమె గలజే అసించా శేళ్వరుని కూ6కురు 
ఈయమెనుగూర్చి సిద్ధుడు అజేశించినాండు-- ఈమెను చెట్టవట్టువాడు సార్వభౌమాండు 
రా జగు నని. ఆందుపలన అనమ్మకము బేత 'జీను జేవరకొణకు ఎన్ని మాజులం ప్రార్థించి 
నను సింహ లేశ్వరుండు దేవికి వానపద.క్తజ చి క్తఖేదము కావించనొల్హక కన్యను ఇచ్చి 

ర్ నాంయు గాందుం 

గాజా... అఆంకట జేమి ? 

రోగం, [లజ్జతో] అంకట లావాణకమాలో నుంవిరమున బుట్టిననిబ్వు కేత 
లేవి ౯ ₹ పోయిన దని (వ్రవాదపుట్టించి మరల సింహళ రాజుక డకు బా భ్రవ్యునిం బంపితిని. 

రాజు... యోగంధరాయణ్యా అటువైవృ క్రాంఠమాను జేరు వింటిని, మలి యీ 
10 చాలను వీ మూహించుకొని బేవిచేతిల* నుంచితిని ! 

విదూ.=-కీయి తెప్పపన్నా ఈయనఅభిప్రాయం శాక తెలియణే 'కెలిశింది. 
వీ మంటే ఆంతఃపురంలో ఉండేడి ఆంతణ్యురంణో ఛుంజేవాడికి నులువుగా కంట 
బడంకుం దని, 

రాజు, యాగంధరాయణా, నీయళిప్రాయమును వనంఠథండు నరిగ్నాగృహించి 
15్ చాండా! 

లోకొగం.- జేవర యానలిచ్చిన'బే. 

రాజు......వింద్రళాలికవృత్తాంకము కూడ న్నీప్రయాగ మే అని తలంచెద 
య్గం.....ఒందువిధను న అంకకపరములో చౌణ నున్నయిా మెను నీలినవారు 

చూచుట యెట్లు! చూడవండ వకుభూతి యెట్టు తెలిసికొనును ! [నన్ని] 'తెలినినంకట 
90 ఇవ్వడు వీసి చేయవలయునో అందులకు 'ేవి ్రకూణమాు, 

చాన, [చిజునవ్వుతో] ఆర్యా అమాక్యా, స్పష్టముగాజీ శెవ్చ'చేమి? 'రళ్నా 
వళిని ఆర్యపుక్రునికి ప్రరి పాడింపుము' అని. 

విగూ.---అన్మాూ, అకార్యుడి యల్లిప్రాయాన్ని వీవు సరిగా కనివట్టేనావు. 

వాస [కండు వేతులంం జాంచి రావే రత్నావళీ రొజే ఇన్వడయినా నాన 
లర్ భగినీసదృళవృ త్తము ఆగనుమగాక, (ఆని తనయాభరణనులతో రశ్నాబలళిని అలంకరించి 

అమెచేయి పట్టుకొని రాజుక డటం దణిసీ] దేవా, వరిగ్రహి.పుము ఈ మెను రత్నా 

వళిని 

రాజా, [వార్ష ముతో చేతులు వొంచి) 'జేవివసాదము వీడి బహుంమతము 
గాదు?! (అని సాగరికను నైకొనును. 
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వాన... ఆర్యపుశా ఈమెపుట్టింటివారు దూరానగదా ఉన్నారు. వారిని 

ఈమె స్మరింపకుం డేలాగున ఆర్యపుశ్రుదు ఈమెను చూచుకోవ లెను, 

విదూ,---[(హర్షమ తో నృత్యము జేయును] కీకీ ! ఓవో ! జయం 

జయం నీకు ప్రీ:యవయస్యుడికి; ఇవ్వను బృథివియే హన్తగత యెనది గదా! గ్ 

స, రాజపు తీ వాసవదత్తా' బేవిరి వ్రణామముచేశ ఆర్చింపుమః 

(రత్నావళి అట్లు చేయును, 

బొ భ,---- డేవీ, నీకు చేవీశబ్దము మిక్కిలి తగియున్నది. త 

(వాసవదరత్త రళ్న్నెవళిసి కౌగిలించుకొని డేపీపదనును అనుగ్రహించును. 

బ్యాధ్ర.---ఇవ్వుడు నాపర్నిక్రమ సఫల "మైనది, 10 

యాగం.దేవా మణి చెప్పము, నీకు ఇంకను ఏమి | ప్రీయమును గావింతును, 

రాజి, ఇం౦కనుం ట్రియ ముండుచనా? ఎ ట్టన, 

న, చెలగా న్విక్ర మభొహాుం డాత్మసము డై డై; చేపట్టితి౯ సరభూ 

వలయస్ర్రా _పీనిధా త్రి సాగరిక ; లంభగ్ను ల్థలు ల్లోసలుల్ 4 

అలరెe ర తి eg దేవి భగినిం బ్రాణాధికం గూడుటకొ ; 15 

వెలయ నిస యమాత్యసీంహుండవు గా, వే జేమి నేం గోరుదు౯ ? 

ఆయిన నిది యగు గాక, == 

(భరతవాక్యము] 

మ ఇల నింద్రుం డొనరించుత౯ సకలస న్యేద్ధక్ సువర్ణ ౦బుచే ; 

నిల వేల్చుల్ దనియింత్రు గాత విధివద్వ 0 కేష్టు ప. 'వేల్పుల౯ న. 20 

కలకాలం బుజుంగాక టను న్పుఖోత్తుంగ మె; 

ఖలవాగ్దుర్ణయన జ లేపము లజుం గాత౯ా సమూాలంబుగాకా. ౮౮ 

[ఆందయిను నిష్కమింతురు, 

(వింద్రజాలిక మెడి చతుర్ధాంకము సమా వము, 
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ఇంద ల పా ములు 
నో 

శ్రుగు షు లు 

౧4 యనుడు ల ఎరాజుం 

యాగంధరా నూ లఏ-డుం.__అకనియ. మాతు యు. 

పసంత నుండు 

వసుభూతి. సీంవా ళేశ్వరునియమాత్యు-డు. 

బాభ వున్టండు----వక్స రా జూక చుంకి. 

విదూవుకు €౬యుం 

ఫ్ర ంబరసిద్ధి...--ఐండ్రజాలికుం యం 

విజయవర్మ----వ ర్సేశ సేనానాయకుం డగు రుమకాషంతుని మేనల్లుం దు 

ల్స్ స్త లు 
వాసవద_త్త.=వ త్సేశుని జేవరి. 

రత్నావళి (సాగరికు.._కథానాయిక, సింవాలేంద్రుని కూంతురు 

కాంచనమాల ._._-జీచరంకి వేతి. 

సుసంగత __మం౭కియిొక వేటి, సాగరిక జివ్పెలి. 

నిప్రుణెక 1 

మదనిక చేటికలు. 

చూాతిలతిక | 

వసుంథరాప్రతీవోరి, 

చ సావితులు 

వి కు దముబావాువు----సింవా ళేశ్వరుండు, 

రుమణ్వంతుండు....-వ కేశునినర్వ సేశావ లి. 



రత్నా వళీ య ల 

ఆశీర్నమస్కి_యావస్తుని క్లేశము ల ౮” ఆశీరూవమున నిందు తొలుతటి నాల్డ 

పద్యముల చే మంగళాచరణము చేయంబజినది. 

౧ ప గెరియెక్కు_ శివభాజాకుసుమాంాలి సామాజికులకు నకలనంకడల 

నిచ్చును గాక అని ఇఓ ఆోన్సు. 

తా పె్ఫిదంపుం బాళిండ్లబరువు చే పార్వతిమేను వంగివదగటచే ఆమె శివుని 

ఛిరముపె కనుప్పోంజరి నుంచుకికు (శిరము అందక , వలుమరు ముంగాళ్ల పెసెన్చియు, 

నన్నిమారులును న్తనభరముచే మణల నృమృభావము వహించినది. అక్వుడు శివుండు 

ఆమెను మహోత్క_ంఠతో మూడ కన్ను లతో నః జూడసాం"గళ. ఆకారణమువే 

నా మెల్టబ్టైను అాంచెను; ఆమెకు పులకలందబా' టయ, చెమర్చుటయు, వణ౯కుటయు, 

నను సాల్టికళాసములును గను, ఆట్లతరి శిరమును పఫపూోభగింవ నామె చె”మిోడటున 

పుస్పాంజలి శిరమును చేరక నముమనే డెనరినడిబె*యినరి. ఆృస్పాంజలి ఓ సామాగకు 
లారా మాకు స*లనంవదల నొగంగునుగాక. 

చరణ అగ + ఫ్థీక ; స్తన 4ఊచ్చి)తిక౯ా = పాలిండ్లవలుదకనమునిక్కు అందుచే 

స్తవధరమ. నకు, శసర్దిల్ =మాటిమూటికి ; న్నయ్బ = వంగిన; ఊపహోమవతి = హిమవంతుని 

గూతురు పార్వతి ; లజ్జ 43స్విత = సిసితో బూడుక్ న్నది 3 గరుపాటం = ఒలక ౦కు 

రము ; నును చెమట్క నునుపు త్తి లియం గల్పార్భకము, సాం్తి పకభావము గావున నించు 

క7 చెమణు వెవ్వుట ; కునుమ4-అంజిలి లి=వఫూలపోనీలి ; ఆంకరమందు=_డుమ్క అనం7ా 

శిరము చేరులోఐ పల ఆకులమా=చె రిని 

కన్ను సూాజించం చార్వతివదు పొటులు, ఇల్ స్తనోచ్చిాతి, చొనంజేటవదు తదా 

వనాతశయము, ఆమె సౌందర్భవిశేషము ను శివునిచూఫుళు వారించి ఆయనమన 

నును చూఆంగొన్నవి. అందుచే సతయ “ఆసాసల(జాచుట.” ఆశండుకనులు చాలలేదు, 

కానున “దృత్త్రయిక” (కోవముతోంజూచిననే మూం-డవకన్ను కాల్చును. “కినుక 

జ్వలియించు దృ యిం గనినయంత మూందువస్నూలునుక ముచ్చనుడింగ సమసె.”” 

థి-వ పద్యనుూ) పార్వతికిని (ప్రణయావిర్భావమయ్యు ననుటకు ఆమె సాత్వికభావ 

ములు “గరు పాటుక్ నునుజేమ్మటల్ వణకు.” అట్టయవన్ధలో ఎట్టకేలకు నామె వేతి 

సూలు ళివళిరము పకమిటణా అవి సూటిగా శిరము షె తెబడక నడుమ వెదరిపోవుట 

వైబిము రమణీయమును, ఇక్టీ శివపూజ స్మరఫూజయైనది. 

కవి ప్రపంచమున సుమములదియు, నుమాస్ట్రునిదియుంగదొా ప్రాభవముః అందుచే 



నుమాంజలియా శీన్సు చెప్పుట, మణకియ, ఆనుమాంజనిగె”రిది -౯*వునన్కు శివవ్రూజానియు 

_కృముగావునను, “ఆనంకళ, శ్రీల నిచ్చు (పృభ' వముకలది. (కేణీసంహారమునందును సుమాం 

జలిచే అశీస్సుకలదు.) గౌెరిచేతివూలు శివుని శిరముచేరకున్న న గెరిహ్భ్ఫాదయము 

శివునివ్భాదయమును చేరినది. ఆమెకు శివున్మివణాయము లభించినది. అల్లే సామాబికుల 

కును మవిఫలము కలుగును. 

నాందీశ్లోకములలో నెల్ల కావ్యార్గనూ చన యుండపలయునని కొొందఅమతము. 

వారు ఈబద్యమునందు ్రథమాంకమున మదనమవోక ఎపములో మద; ఫూజయందలి 

స్రప్వాం : బల్మివ దానను :'కు సూచనకలదందురు. ఇందు ఫుప్పూంజలి శివుసిశిరము"చేరక 

నడుమే ae రత్నావళి నీంహళమ ఎ చే వతృరాజున కర్పెకయయ్యు న 3ంమ 

ఓ డవగులుట ఇ త్యాది౩'రణముల చే అయనను కొంత క౯"లము బేరలేశబేవుటకు నూచన 

యని వణలీకొండయూ 

'“లజ్జాన్వీళ యై '" మన్నగువదముల చే సుమాంజలి యాకులమొటకు యూారువు 

గమృమగుట చే క క "వ్యలింగాలం క'రము, 

థ్ నాందీ నము. లత్షణము ' నాటకలతణ్య ప, తి” యందు జూడవలయును, 

-5= వ వీమట్క, నూత్నసనంగత పార్వతి క మ్ మేల చేయునుగాత యిని 

యాకీర్సు. 

తాం |పృగమసంగమవేళ పార్వతి వరునిసరసకు జాత్సుక్ళముతో బఎఎ.లు చేరను 

గాసి వపధూజన సహజమైనసిస్తుచే వను కొడేను. అవ్వడు బంధు స్త్రీలు ఆమెను మంచి 

మాటలతో (బ్రతిమాలి వరుని న్ని ఛాగమానకం జేర్చరి. ఎదుట ఐరునిగాంచి నిక్వెఆ 
వడి, ప తల రయ సరసకుంజేరు పార్వతిని నవ్వుచు శివుడు కౌంగిట (గు వెళు. 

పార్వతి మికు మేలు చేయునుగాక. 

మరుల =వలబభ్ర, నహజ = థుజి మైనట్రి; తోడంబుట్టువుం బంధులలనల్ = బంధు 

స్త్రీ (తాసము = భయము-సాల్వికభావము. గగురు = పులక, రోమాందమ.. సరన +4 

కా =మం చిమాటలు; భయము తీర్చు బుజెగింపుమాూటలు. సరసక =సమావముసనకు, 

మెయిగొను=కొగిలించు. శర్వాణి= పార్వతి (వ్యు. శర్వునివర్ని ) 

పార్వతి ముగ్ధ, “లజ్ఞావిజితమన్మథ " మసనుబో డ్రియుని చేర నుక్క-_౦ఠ సంద 

డించుచుండ, బయలుజేరంయు, ద్రీజనసవాజమా, అందును కల్తీ సెండ్లకూ౬తులకు 

మణింకసగాజమును, ఐన లజ్ఞచే వెనుకకుం బోంచొచ్చెను. “సవాజు (మూలము 

“జవాభువా” నిగ్గు అను తోబుట్టు చేత నని స్వారస్యమః. వెళ్లెం.డ్రు, "పెంట్రైకూంతును 

మరల్చుటయు నన్యబంధు తీ లు వరుని సామ్ముఖ్యమునకు: జేర్చుటయు స్వభావము, 

అలం కారము స్వభావోక్షిం 
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ఇం” కొందటు 2-వ యంకమన వత్సరాజ నమాగమ కాలమున సాగరిక యా 

త్సుక్య సాధ సృజృవృ ల్తెః నసూదగకల దందురుం 

3. వ. హరివారాకకుం డగు దేవుండు సామాజికుల రక్నీంచుంగాక. 

సవతిని జెచ్చినందుకు లత పార్వతుల యు పొలంభన వాక్యనులు్యు---- 

[హారివ రమెన యర్థము మకరథ్వజుక. = మొసలిటక్కె మువానిని సమూదుని, 

మును=ఫూర్వము (సముద్రమ] *' కాలమందు) వాకొజు*ె, ..,చ్చితివిగావ = చిచికతిపి 

గదా; కాద”, మత్సమత్షమజ=నాయెడుట నే, రీ బసహుమార్చవ= పెక్కు చా రుల ( బోవు) 

వాండా. ( పెళవతారములవాండజా, తీరు తెన్ను సీలినియమములేనివా:ణా) లేదా, 

'మృగస్వభావః మౌర్ష$' బహుమార్ల = అచేకమృగమాలరూపములను (మత్వా ్థదిని) 

ఆల్చుట చే వానిస్వభొౌవముకలవాండు ; ధరను = భూదేవిని, మోవ౯ = మోచుటప 

(ఆదివరావామూ_గ్గి తగకోజ పై భూమిని చాల్చెను) ; నీకతగుర = నీశేసరిగానున్నది. 

మజెవ్వరికం గాదనుట. భూమి గోరూవయని ప్రసిద్ధి కావున ఆమృగము మృగ మైన సీకు 

తగని భావము; దానినే = ఆభూమి*ీ, భోవకుటిలను = కుబ్టగోళె కారను, వంకర 

టింకరగా నుష్ని దానిని, దన్నుకోర = వాక్యవ్యాపారముల చే నుసయించుకోర (ఇట 
ఇ ప ల ఎద జ్ a తాట త్ ఆగ, నేవదము సొంఫుగనున్న ది.) ఓకృ్ళష్ణ = ఇట కృష్ణావతారమర్థము'కాదు, (“విమ్ధుర్నా 

రాయిణ కృష్ణః", ఓీనారాయణుండా, నా-కంధరా + గ్రహము = కంఠాస్టేషమును, 

విడు నా గండ = సీగ్గుమాలిగవాయణా, (ఆని కినుక = ష్ స ర | ఎవనిక౯ 0 అస్టీ 

= (తీరసొగరకః క) లక్షీ అనుక్ = అని యుపాలంఖిం చునో, అజేవుండు = 

మ. 

[హర] మునగ "రీకల్యాణమందు, నాకొఆకె, నీవు అమకరధ్వజు౯ా = మ్మా 

థుని, ల, చ్చితివిగా వె వె కాల్చిచంవలేదా, కావున మత్సమత్ష'మె ; (ధరక్ జగోక్మందు' ) 

బహుమూర రక = శ్రీపభగను గంగను, మోవః = ఠరలపెశిక్కంచుకొని మోచుటకు, నీకు 

కగుర, వ య ON వకుటిలను = (నదికావున వ ముగా (పృవహిం చుస్వభా 

వమకలది  అటక్జున్వభావనుు తన్నుకోర ; కృష్ణకంధర = నల్టని మెడకలవా-జ్యొ, 

(విషకంశ్రు ణా కనంబడుచు కంఠమునను కనంబడక నిలు'వెల్లను విషమ.కలవాంజా 

గ్రహము=నీయీవట్ట వటును (ఆలింగనమును) ఉఊజ్బగిం పుజవదలు, నానగండ, అని, క్న్కు ళ్ 

ఎపని, సగ్య్రభవ = హీమపంతునికూ(ఠతురు పార్వతి అనుక, ఆచేవుండు = అళివుండు 

అనల్బకరుణక జ మిక్కిలిదయతో, మోకుజసామాళికులక్కు సర్వషాఖాగ్యము లం జ నకల 
సంనదల్కు షినంగుగాళం 
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ఇందు ఉభయార్థములును నేమ చే నిర్వహింవంబడినవి "కావున శ్లేషాలం కారము, 

ఇందు తృతీయాంకమ.?; వత్సరాజును, సాగరికా కాముకున్తి వాసవద్త ఉపా 

లంధించుటకు సూచన కలదందురు. 

ళో వ దషియజ్ఞభ్వంసచర్మిిను పార్వతికి ఆభివర్ణించు శన్చుండ, మిమా రశీం 

చునుగాక. 

“హోము చే మండుచు”్న మూఃడుక న్న లతో చేయ జూడయగనే (దతఢ్షర , 

ర్రతొగ్నులం పాగా చల్లారి వేయి: ల్ రణా*త్క్సుకులు న్మాస్తమ్ష గణములు తల బిర 

లొడిసివట్ట కొ అబుల్విజాలు భయము ;'దరి నేలపైంబడిరి. దశుండు (నివే 

'దేవ"ధిదేవుండదపు, మవాదేవు:నవు) అని సన్ను నుతించసాలౌను ; దటీపల్ని ద్రీనగీ" 

మగ నేడ్వసాంగెను)ు యజ్ఞైముస్తై పచ్చిన 'బేపక లెల్ల నాకు వచి పలాయితులైరి '"-. 

అని యిట్లు స్వభావము (ప్రికటము వేయు. దమోధ్వరధ్వంసకథను, సాట్రహాసముగా, 

పార్వతికి :ర్మించి వెవ్వళి వుండు ఆ సుమ్యరక్షించునుగాక. 

“దృలత్రయి” కోవమువచ్చిన ఫాల న్నే గ మేకాదు, మూండుశన్నులును నివ్వులు 

గురియును, 

టిసి జులంజయాస్థికులు, మూంనుపహ్న్నులు = ఆహవనీయము, గార్హ్భ వత్యము, 

బడష్నిణాగ్ని; చికురలగ = మిక్కిలి చవల్నులె:' “చవలళ్ళ్చికురస్పమౌ *" అని అమరుండ:* 

(=ఉఅత్చాహపీలుర్త గణములు=వ్రమ?గణ ములు, శివునివరివారము; ముచ్చముడి ౫= 

(ముడి గీ 1-ముడి.గి = మిక్కా లముడింగి ) పూర్తిగాాంచల్లారి; “వాసీంచు' స్వ తొవమహిమ 

వ క్ల గ fA ద్రకటముగు స 
“టట్టు విస దెకు చి చ్చుజణపివుసవో లె 

:.డలురతిందా:కు మెబిముచ్చ ముడి-గివడంగ “న్ని, కుమార ఆ. ల 

ఇందు నాలవయుంకమ :. మాయాగ్ని వృత్తాంతము: కు సూచక లదందురు, 

౫1 వ రిక్కాలదొర = ?. ల చం దు డు రిక (ey) బుడి $; 
ద్విగప్పషుల్ జై, ఇమా హణ శ్రేష్ట మలు. “వృష. రూ వృషభ. ఊఉ క్రరపద'మైనపాడు వృషభ 

సింవాశార్రూలవవంన లలామర త్నాదులు శ్రేష్పవాచకములు, విభుండు చంద్రవపుడు * 

రాజుచం్శద్రునిశరీరమువ లె శోభాొయమాన శరీరు:డ*వం?-క. 

ఇది నృహీ ష్ క ముం నాందిక '“కములలో చం (దశమల ఇచ్చి శబ్దములు లేవని ఎవ 

టో ఇవా సీ వేర్చినక్ళి కముగానో పుకుం 

“ఈ పెళ్లోకములలో మొదటిది నాందీళ్లోకమని కొందజునుు కడమవకూడ 
సాంగీభోశేరినజే చుని కొందటును చెప్పుదురు. అయినను ఇట్టి రూప కారంభళ్లోశ ములు 
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రయిచ్వారముగాని నాంది కావని విశ్వ నాక కవిరాజు మఠము,” వి, స్తరము సాహీళ్యదర్న 

ణమునం జాడవలయను. నాందిలడ్ణము నాటకలతుణప్రతిల" చూడ;.:గును. నాందీ 

చద్యములలో బదసంఖ్య నంన్న్భృశమగ కె; అందును కాలిచానుని విప్పి మోర్వశీయ 

నాందికే అడి గరిపడలేదు; కెలుంసనకు మంకియుం చెల్లవు. 

ప స్తా నన 

ధ్ర స్తావిం చూ;ది=కఢ నవకరించంజేయు నది ్ రస్తావి . లమణము.నా ల. రచ 
'నాంద్యంతమ; " సూ, ధారుండ)ల చూ. నా. ల ల, (ప్ర 

సనూధారుందంజ "న్యూ, ం-శథాద్యూ, 0, ఛారయతీతి నూ: ధారి” కథా 

రును ధరెంచువాండు గావు సూ ఉధారుండు. ఇశండు చశాననటుందు. 

నూ, థారుండు ED "ఆర్య" అనియం, "-€ నూ. ,ధారుని “అర్యపు్హ అనియు 

సంబోధథిం దట నాటక కా స్రసమయమః. 

నూ 

“అతివ స్త్రరమేల!'” శ్యుములవిరివి విస్తరము, ఇకరములయొక్కటవిరిని నిస్తారము, 
“మికృమసింహప్తరీ | క్రీరంగనాయకస్యామి ఐసంచోత్సవముభా' " నెల్చకారి లో 

ఉ_రషినాకోసి దఠీణఎటొడ్డున శ్రీరంగనాయిక సామివారి రోం లయము కలదు, 

“మరణాల: 'పెరుదూక్స సేపి” అని యుసరమండలములళో ప్రసిద్ధి. 

రసికపకంనులు = రసజ్ఞ శీఖరులు, “కావ్యము రసా క మె; వాక్యము. క్యా? 
వ్యా యె రసమును గ్రహించుచేర్చరులు రసికులం. కావ్యము యొక్క. గుణాసణము 

లకు వాం ప్రమాణము. ' జేపధ్యరచసంి గానించి=వేషముగార్చి-'' జీవధ్యం రజ్ఞభూహా 
స్యాళ్నే పధ్యంచ ప్ర వ, సాధ జి" :శ్వుండు. వరిక్రమిందచి = కొంచెమ.గడచి. “వరిషక్తు”_ 
(వరితః సీద న్త్యస్యా మితి పరిషత్ ) నళ, “సా'మాళకుల' = (వమాజ నమావేళశంం 
ప్రయోజన మేహో మితి సామాబికాక్ర నాటకముచూచువారు, 

౫. చం కృతి = విపుణుడైన, “ప్రవీగోనిపుణాల్లిశ్రే? జ్ఞైనిష్టాకశి& కః వైళ్ళానిశః 
కృతముఖః కృ లేకుళకల ఇతృషి” అరమ: వ్ర ద్రణేకజరచయిక (మూ, నిపుణ కప్కి్సి 
నదన్సు = సభ; సృృద్యము = వనోవారము ; క ఈవి = కోర్కు-వెజ వేరుట ; శ్లాగ్య 
ము = అదృష్టము, “ఆనంద రాజ్యంబుగాక్ ” ఆగిమార్చృక ము, 

౬, స, కోవిదన గృములు జ వండితో శ్తములం; కంకి ఇ ఫ్థానము 3 ద్రైనమ్ ఇ 
భాగ్యము), ఆదృప్టము, “దైపం దిష్టంభాగ'భేయం 

“శీజాత్తండు, “బీంకటరాయకా స్త్రీ”... ఆను పదముఖం మహానిపుణంలు అని " 
ఫో 

సాధ సాయకూలు కావున పరికరాంకరము అఆం కారదు, 
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గ ౬, పద్యములందు “చేడు సర్వగుణంబులుంగలిగ ఆనుట చే నముచ్చయా 

లంకారము. 

ఈవద్యములు చరోచన మనెడు చస్తావనాంగము, కవికావృనటాదుల (స్కశంన 

ఢోరోచన యనంబడును. (శా, ల (ప్ర) వ్రరోచనయందు కవి కన్న గ్లించుకొనుట 

నాటకలక్షణమర్యాద. 

““సంగీకకము”” (న్రీభికృళంతు సంగీకం సంగీకకముదా హృక్షష్ు,) సంగీకక 

మనంగా శ్రీలు కలిసీ చేయునంగీన ముం 

వం, 12 ' చేవథ్యము.” 'తెరమాటున నటకుటు౦బము పేషములు దాల్చ్బుచోటుం 

{Green room) 

వం. 18. సనిర్వేదమః=దు$ఖనుతో ; 'నీకు చింత'లేదు"_ ఇంటివిషయములు 

మననున౬ బెట్టవు కావున, 

వం, 15. 'జేశాంశరంలో ఇచ్చినావు.' ఇట "ఇచ్చినావు' = పరనిశ్చయము 

చేసినావు? ‘Betrothed’, నటి గామృము భాషించుట గమనింపుండు, సంస్కృత 

నాటకమున శ్రీలాను నీచ పాలును _ప్రాకృతము భాషింతురు. తెలుగున పొగ 

స్థానమున _గూమ్యము 'చిలకొొల్పంబడినది, ఇది శా స్త్రులచారిమతము, సహృదయమత 

మును. శాస్త్ర లవారి 'గ్యామ్యభామో ప్ర యోగనిబంధనమ. న ఈమకము సిద్ధాంతికము 

౭. ప కడలి = సముద్రము, (కడ=అలలు-కడలుకలది కడలి)ి-బహుప్రీహిం 

ఇ కారము సమాసాంత కార్యము, 

కడ=దికు, కడలకావలినుండి = దిగంతములనుండి ; ఒండు జ దఓికానొక్క్య 

శత్వూర్వము పరి చికముగాని; విధి = అదృష్ట దేవత, 
“కడలినడ.మి" ఇళ్యాద్య ప్రస్తుకవర్భనచే సూత్ర,ధారుని కన్యకకు దూరడేశ 

వరునితో వివావాము నుసంభవమే యనియు, అల్లే కత్నావళిని సము ద్రోమునుండి 
తెచ్చుటయు నునంభవమే అనియు ప్రస్తుకము తోచుటచే న్మవ్రస్తుళ్మవ్వశంస అలం 
కారము, 

ఇందు కావ్యార్థ నూచన తప్పక కలదు--- 'దప్వులనున్ని సింవాళ్ల “ద్వీళము”” 

నుండి వత్సరాజుక డకు. బంవంబడిన రత్నావళి ఓడవగిలి “నడి సముద్రము పాలై” “విధి 

యభిముఖుండగుటి చే వత్సరాజు నాస్థానము చేరి, కడకు ఆకనిరాణి యాటయను 'నభి 

మఠదును బడనె నను కథయెల్ల నూత్ముమ గా సూ చితము. 

ఇట ప్రస్తాననాంగము కహోళ్లాతము కలదు స్మూక్తథారుని చాక్యమునుగానీ 

చొనియర్థమునుగాని కొని 'పాతృము (ప్రవేశించుట కథో స్టైతము, “ఇచట కడలినడుముి 
రజ జీ ఇ ఇ్యాది న్యూత్ర ధారఖాక్యముంనొని యౌగంధరాయణ ప్యారా, కేశచు, 



భరతపుత్తుంయంలా-నాట్యళా స్త్ర ప్రవ ఇలలో బ్రసీద్ధుండు భరతముని. భరత 

ఫుత్తుండు లక్షణ చే నటుం డెనండేనియు. “భరతవాక్యము”” నిజ, 

“వఏీడుగో నాకమ్ముండు యాగంధరాయణ వేషనుం దాల్చి వచ్చియున్నా డు” 

ఇట చ,స్తావనాంగమగు ప్రయోగాలిశయమాం గలదు, ''ఏంచె”” మున్నగు మాటల 

వలన స్మాక్హప్రవేశము నిర్దిష్ట మైనచో ప్రయో గాతిశయము, 

చథవమాం కౌదిని విష్క-ంభ కము 

ఇందు “సిద్ధుని యా జేశము" మొదలు 'రుమరణ్వాంతునితో. గలినె' అను వజకు 

పూర్వకభయెల్ల సూక్ముముణా నతినిపుణనుగా6 జెప్పంబడినఏ, ఇందు యాగంధఛరాయి 

ణుని నీలివిభవమునుు '“ఎల్లవిధముల నాయేలికకు అభ్యుదయములు ఒనంగాము చున్న వి,” 

“ప్రభ్ముప్తయోజనము సర్గ సాయము _అనుటశే కన్నీ లి ప్రభావమాలమున కడకు 

రత్నావళీవివాహామును వళ్ళ్సరాణ సార్వభౌమక్వ్యుప్పాస్టియు  కలుగనున్న వనియః, 

“న్వచ్భందచారి రగు చు” ననుట చే తళ్చ యోగము రాజునకు తెలియదనియు వర్షిష్య 
వమవూణకథ సూదితమా, 

సిద్ధా దేశము_దూ 54 పుట, “ఈమెను (రత్నావళిని) బెండ్డియగువాండు 
సార్వభౌము6డగునని సిద్ధుండు ఆ దేశించియున్నా డు.” 

“ఇట్టు చైనంబు చేయూ(క యిచ్చియుండ”” (1) రత్నా పళీరమణము (2) 

అదియు కౌ శాంభీవ ర్తకుని చే నగుట, (ఈ ఆకండు ఆమెను గుర్తించుట (4) యాగంధ 

రాయణునికడకుం జేర్చుట్స (5) కడపట సాగరిక రత్నావళియే అని గుబుతించ వీలుకలుగ 

బాభ్రవ్యవనుభూతులు గముద్రమునుండి గట్టెక్క,. రుమణ్వంతునింజేరుట,___ ఇవి హైవ 

మెచ్చిన శేరయుూా౭కల్ము చైవసహకృతమగు యాగంధరాయ ణుని యుత్సావాము నాట 

కమునకు బీజము, 

సిద్ధప్రాయము.---ఇంచుక కొజంతగా ఇెజవేతీనదిం Almost achieved. 

ప్రాయ, కల్ప, ఇత్యాదులు ఇట్లియర్థమును తెల్పును, రాజాంత।పురముననున్న సాగ 

రక పె రాజునకు మరులు గల్గుట మ్బు ఆమె రత్నావళియని మయొబుంగుటతోడ బే వాసవ 

దసయే అమె వివాహమును నెజ వేర్చుటయు నులువుగ జరుగును, 

ధృతి=ఫర్యముం యౌాగంధరాయణునికి _ధెైర్యముకలుగమి రా చెజటుంగనటుల 

ని చెల్ల దాంచేయుటచే గల్లినఖితి వేత, అనుగతము = తోడజరుగునది, చర్చరీధ్వనులు= 
చర్చరీ *ద్వివదీఖండములు గీతి కావిశేషములు, 

Ww 
ప్రతికణ్ణ చశూరశేణవా, (దృుకమధథ్యా 'ప్రథమాహిచర్చ్భరీ.” 

ద్విపదీఖండను,--- 

వ్ 66 జ సం కాకీ (దృుతమధ్యలయం సమ్మాక్రితా పఠతి ప్రేమభిరా నటీయది 
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౯ వ ఇందు వత్సరాజూ మన్న్మథుండుగా నువమింవంబడి నాంతు. (మ్రీయవనం 

తుండు = (వత్స) వసంకకు(డనువానిని నర్మ నచివుండుగాగలవా(డు, (మన్న) వనంత 

బుతువు నఖు: డుగా గలవాండు; వృిశ్చాంకవి గృహుండు = (వత్స) శమించిన యుద్ధ 

ములక లవాండు, (మన్మ) (ముక్క_ంటి కంటి మంటచే) నమసీవబేేయిన శరీరముగల 

వాండు ; జనమనోనిలయు6డు = (ప్కజలమనములు రాజునందు అనురాగము కలవి 

గావున నిళ్యము నతీనిని ఆధ్యానించుట చే, వారిమననులే వాసస్థానము?ా6 గలవాడు 

(మన్న) ('వృదయవసలతి : వబఖ్బుబాణస్త బాణ$' వ్రరాఘవు)] అకురాగరూవమున 

జనుల మననులయందు వసించువాండు ; వసంతము మదనో గ్తేజకము గావున మట 

యును న్వమహమూను = (పత్స) తానును తనపౌరులును చేయునట్టి యుక్సన 

మును (మన్న) 'మదనోత్సవము” కావున తన్ను.గగార్చి చేయు నుత్సవనును ; చూచు 

లివుటక్ = చూచు నుగ్సుకళరో, సామొత్కరించు = (శరీరము లీనివాడయ్యు) శరీ 

రిగా (ప్రజల కనులయెదుట పొడకట్రి, చ,సవథనుండన = ( ఫపూవిల్వుండు మన్మథ. 

డోయన్క అబె= వాండుగ్కో వక్ళరాజువచ్చుక్ = (స్ఫాసాదము (మేడ) పెకి 

వచ్చుచున్నా6డు. 

ఇందు వక్సరాజ వ్రనవధనులకు సాదృశ్యము చెప్పంబడుటచే నలంకారము 

ఉపమ ; ఉధయసామాన్యములుగా వెప్పంబడిన విశేషణములు శ్లేషచే నిర్వహింపవంబడు 

టే ఉపమ శ్ఞేహాను ప్రాణినముం 

ఇందు వక్వేశుని మన్నథునిణాం చెట, “ఏమి వ్రృశతృమతుంజే అపార్వుండు 

కుసుమాయుధు6డు”* (1 ఆం) అని సాగరిక రాజును సామోాత్తుగా వూ శంగైకొనవచ్చిన 

మన్న్మథునిగా ఫొరవడుటకు పూర్వని ర్లేశ పాయముగ నున్నది. 

అచెవక్సరాజు వచ్చు.--ఇందు పళ్సరాజువ్రస్తావము "వెంట నే ఆ పాత్రము 

(వ్ర, చేశించునని సూచించుచున్నది. నిర్గిష్టమః గక ప్మాశ్రరంగస్థలమును ప్రవేశింప 

రాదని నాటక శా న్త్రసమయము, ఇది ఈనాటకమున సర్వరు నత్యద్భు క ముగ నిర్వ 

కాంపంబడినది, 

విష్ళు_ంగ్గకలక్షణము నాటకలతణ చుతియందు చూడుడు. 

వ థమాంక ము, 

కథాంశమ.._ సాగరిక వక్సరాజును మదనోత్సవములో(జూ-చి వలఫుంగొనును. 

6 భృ వీల్ ద్విపదికాగీతి; భర లేన కీ ర్డితా 

యుక్తా చతుర్భిశ్చరణాః చతుర్దశకలాళ్య 3. ” 

“ తృయోదశకలాళ్శ్ళమైః?” అనియుం గొందటు, 



9 

౧౦ వం సన్యంత్రి కైల్ = = మంచి (=యోగ్యుండై న్ మంత్రీ చేతియందు ; 

యాగంధరాయణుని శ్రభుహితెషిశత్వము జగక్చ సిద్ధమా. ఉజ్జయిని చెజ కవ్వు 

టయు, ఈనాటకమ నందు రత్నానళీ ద్వితీయముగ సార్వఫెమత్వము సాధించుటయు 

తన్మహిమ చేశ చే, శమిత -ఉఊపద్రవకక్ = బాధలుతీరుటచే ; వినుత - రకా - _ప్తా్స్- 

రక్తల్ - జనుల్ = ప్రశస్తమైన రక్షణము కలుగుటచే (రాజునందు) ప్రీతిగలవారు 

ప్రజలు ; ఆమని = న (సర్వసుఖభోవభోగత మము); ఈఫు = నర్శసఖుః 

డవు, కామప్యవస 'రదక్షుండవు నీవును; (వనంతకుండు రాజునకు ఎంతసవియు.ండో 

తన. నం జాడనగును ) ఆవంతిభవయు ౬ = (ఉజ్జయినికి అవంతియని మజోక 

"పీరు ఊత మినిరాజిగు చండమహానే నుని వృత్తి నాననద_త్తయు (-నుండగ్రా వాసవ 

దత్తొనక్స రాజుల వరస్పరానురాగము (కసీ ధమ క థానరి త్నారమునందును, స్వవ్న 

వ"సవవత్తానాటకమునందడుము తావసవత్సరొజనాటకమునంగును వన్తరిము తెలియ 

వచ్చును. సంశేశమ్మాక్రక్ = (ఇది మదనోళర్సపముగావున)ు "పేరునకుమ్మాక్రము; 
ధృతిక = ముదమును. 

ఈపండుగు నాదియని తలంచుటకు సమయం జేసినివైరులక- మున్నగు వాక్యాగ్థ 
ములు హేతువులు అగుటచే అలంకారము కావ్యలింగము, పెక్కుఊహేతువులు విక 

కార్యమందు అన్వయిం చుటశే సముచ్చయాలంకారము ను. ఇట కావ్యలింగము సముచ్చ 

వత్సరాజుూ ధీరలనిశనాయకత్వమునకు ఇది చక్క_నియుదా వారణము, 

'శమితే,........ రమో ప్రా ప్రి సఎయుక్షాతురయతి, శతకారమును వై యాకర 

జులు సంయు కాత్సరముగ (క్ +ష=త్ఫ్ర గణించిరి. అందుచేత జే తత్పూర్వలఘువునకు 

గురు కష్టము, 

క దూషకు-డ =. నాయకునకు నర్మనఖుండుం [(నాంలంవ్ర] వక్స రాజునకు నర్య 

సఖు:ను వనంక వడు. అకనికం డ్రి, వత్సరాజుకండ్రి, యగు సహ్మస్త్రానీకునకు నర్మ 

సఖుడు, వసంతకుండు వాసవదదత్త శెట్లు కథావినోదము గూర్చుచుండినదియు, డిజ్జి 

యినీకారానిముక్రియందును వాసవదత్తోహరణమందును వత్సరాజున కెట్టువక 

రిం చినదియు క ఛసరి త్భాగరమున చదువవచ్చును. 

(1) విదూ=-“నీవుచెప్పినదినరే” (2) రాజు-నాదె యీ పండుక” 

(త) యాగం (౯ పద్య) “స్వమహామును,..” ఇట్లు రాజునకును మన్మ్శథునకు 
'చెదమ్యము, 

19 వం. “ఈమదనమపహోోత్స పం చావనవటువనైన నా జక్క_నిదే” విదూవ్న 

కుడు (ప్రాయికముగ భోజిన్యప్రీయుంండు, చూడు “మలిలే, అక్క-డిశే వెళ్లాం ఎందు 
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కంటే బావనకుజ్టవాడికి నాకు న్వస్తివాచనం నీమయివా దొరుకుఠుంది 8 పుట; 
వాసః ఆర్యా, ఇదిగో న్వ స్తీవాచనం పుచ్చుకో 12 పుట. 

'చిమ్లనగోవి.” మూ + “శృంగం “శీ ఈ, డామ్చుయనన్త, నః” (Syringe) మదన 

మహోళ్ళవము రూపుదాల్చినది, దిజ్ముఖములె తన్ముఖనుల. ; నృతృమృదంగచర్చరీ 

ధ్వనులే తచ్చబ్దములు ; పౌరులనృత్యమే కన్మేష్ట వసంకకుని వర్మనలు కొన్ని కావ్య 

స్పర్శక లవీగ నున్నవి, 

18, చం, మొగాళాలు = ముఖములు, మొదళ్లు. 

౧౧. వ తౌ, కుంకమపొడితో కలిసీ వచ్చనెన గందవొడి జల్లులచేత దిక్కు 
లన్నియు | ప్రాతన్సంథ్యా రాగ సోను దాల్లినవి; ఆ శోళళు సీగదండలు పొరులశిరముల 

"మెండుగ వెలయుచున్న వి. బరగారు నగల కాంతులు వారల శరీరములం దంకటను 

వ్యాపించియున్నవి, అందుచే కాశాంచీ నగరమంకయు స్వర్శవర్షమయ మై శనయలం 

కారముల సౌభాగ్యము బే కుబేరుని ధనగృవామును కొల్లగానిన ట్లొవ్వుచుండ నందలి 

జను లెల్ల తమశరీరములకు బంగారు నీటీపోంత పోసికొన్నట్టు చూవట్టు చున్నారు. ఎచట. 

జూచినను ఒక టే వచ్చందనము పరిఢవిల్లియున్న ది, 

టీక. కౌంకుమ వో దగర బుక పృవృషి” గీటు అంతయు నొకసమానము 

శాదు.మోదము=పొడి (మోద పేషణ చూర్భయోక, గెర(మైను=వచ్చనిటైన్సబుక్కా 

వ్రనృష్టి = గందవొడీ జలు; త ల. = ఆళోకపు సీగదండలు ; ళిరములను 

వంప, (సీగదండల చాహుళ్యను 'లేటవడుచున్న ది కడాని_డాలు = బంగారుకాంలి; 

మేనులను-ముంవ = శరీరములను ముంచి వేయయగా (నగలచాహుళ్ళము లేటవడు 
చున్నది.) “ధశచేశు ధనగృపహాంబు* అట్టివభవము మజెచ్చటను ఉండదు గాన. జవురు 

కొని = ఒకమారే పూర్తిగా కొల్లంగాటను; మొలాము = పూత, తొలుసం జసీరి = 

చాశస్సంథ్యా శ్రీ, తొలుసంజసీరి క యుండును. అట్టులెనను తొలు 

సంజ సీరివంటి సీరి ఇట సకల దిశలయందు గలదని యభిప్రాయము “నంజసీరికా 

అను వదముయొక్క యర్థము చే తత్స దృశ మైనసిరి (ఉఊవమానము) అఆక్షిప్త మైనందున 

అలంకారము వదార్థవృ త్తి నిదర్శనం 

౧౩. ప, ఈ పౌరులు చిమ్షన్రో,వుల చేం గురిపించిన యెడ తెగని హిమాంబు 

ఫూరము ముంగిళ్లలో వరదలు గట్టిరాంన్నది. ఉత్సవపు తమకముచే చ, మోదాతిశయ 

మున నటించు పౌరుల మితిమీరిన కాల్మితొక్కుడులచే 'నేర్పడిన రొంపి వనుదల 
నో 

చెక్కిళ్లనుండి జారుచున్న సిందూరము కలిసి యెజ్లనైనది, ఆ యెజ్జరొంపీని త్రొక్కిన 
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జనుల వదన్యాసములవే (ఫూర్వము తెల్లంగనుండిన) యంలిపురపు "మొగసాల రాక ట్రరి 

తయు నెజ్జనె యొ స్పారినదిం 

టీక. హిమాంబుల్ = పన్నీటి చవావాము, ధృతుల్ - మూరింబో = సంతో 

షము=అతిశయింవలా యేఫు = ఆతిశయము; చెక్కు.చెంద్రము = కపోలములయందలి 

సిందూరము; ఉరలక్ = జారంగా నానాపదన్యాన మై = అందబు జనుల యడుగులుం 

కలదై రాకట్టు (రాయి 4కట్లు) Pavement. సమాసమున నం తాతరలోబము చెంది 

రము1ఐఏ = సిందూరపర్ష్మము కలదై, ఎజ్జనె, ఎమ్మెక తెలు, రూం ఎ మెక _త్తియల్యు 

“కలియ” తద్ధిళవ్రశ్యయము,. 

౧౩ జ ఎడతెంప్లేక రాలుచున్న గందపొడిమబ్బులు బెసలనాపరింవం 

గ్రుష్మన చిమ్మ వీ:కటిలో రక్న భూషణముల కాంతుల మొ _గములచే మాస్ర, 'మొకిం 

చుక కానవచ్చుచు, పడగల వెశెత్తినట్టు వసంతములం జల్లకొనుటవ్షై చిమనగో, 

వుల మెకెళ్తుచు భుజంగసమూహము నాకు పాతాళము తలంఫునకుం దెచ్చుచున్న దం 

టీక, రళ్డి =కిరణ ము, కాంతి; ఫణలు (రూ. ఫణమలు) వడగలు ; అధ్యానము 

మాజక = ఉక్కంఠ హెచ్చంగా. (ఉత్క_ంఠావూర్వక స్మరణము అధ్యానము.) 

ఇచ్చటి బుక్క. మబ్బులచీ కటి పాతాళపు జీశటి; ఇచటి భుజంగలోకము 

(= ఎమ్మెకాండ్ర, సమూవాము పొతాళేమన భుజంగలోకము (= పాములగుంపు ? 

ఎ మ్మెకాండ్ర, (కో కో,వులు పాములపడగలు ; ఇచట ఎమ్మెకా డు, (కో,వుల చెత్తుట 

పాతాళీమున పాములు వడగలనెక్తుట; ఇచట మణిభూషణములకాంతులచే నెమ్మె 

కాందు,ను ఫణామణుల కాంతుల చే పొములును కాన నెనవిం ఈసాదృశ్యముచే నుదయ 

నునికి పాతాళము స స్మరణకువచ్చినది కావున స్మరణాలం కారము, 

౧౦. వ, ఇందు వసంతధర్హ్మములు చెవ్ప-బడినవ్కి...._పలకడ = దత్మీణదిక్కు. ; 

తెమ్మెర ( తెన్ము+ఎరజగాల్రి = చల్లనిగాలి, దక్షీణమారుతము ; సలరాజు నానలి తెచ్చె 
చే=మలయమారుతము మదనసం దేశము చెచ్చుననుట కవిగం్ర,దాయము. మదనోోద్దీవక 
మని భౌవము; “ఎలనాగ...” యువతిజనులకు తావమాకోల్దీంచెను ; ఎలమావులను 

తీయమామిడి వూంచుకు. (నన = పూవు) 

బొగడ మామిడి, చంవకమ్ము అశోకము---ఇవీ వసంతమునం బూచును 

“మ/నవల, 699 a? కామ. కుల యువ భోగములకు అత్యంతము ప్రీయమయినది వనం 

శము; 'తొగకంటి యీలువు. ,,..యువతిజనుల ప్రణయకోవము వనంతమున' 

చిర కాలము చన్యాను కాదు ఈలువు ఇ పాలిప్రత్యము, ఇటమూనము, ద్రణయ 
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కోపము అనునర్థృమున6 బ్రయుక్తము. చిగురుంబోండుల....., = స్రీయవిరవాము 

ననుభవిం చు యః వతిజనులభైర్ణము సన్న గి ల్లైనుం 

చిగురుంబోండి మున్నగునవి బహు వ్రీహిసమానము లనియు చిగురువంటి మేను 

కలది అను నర్ధ మన  మేనుశోబ్దమున కాదేశమాగ బీేేండిశ్చాము. వచ్చెననియు బాల 

వ్యాకరణము. చిగురువ లె పోండి = మనో జ్ఞూరాలు అని యర్థ మని యం, ఉవమాన పూర్వ 

వదకర్శ్మ ఛారయ మనియు ఊఆూఢవ్యాకరణము 

“వఫూవిల్లుండు" బహువ్రీహి; “పుప్పాడి._పూావుపొడి, స్కాతాదిచే నాద్య 

తరము హోషము, వరపర్శమునకు ద్విత్వము. 

౧౫. వ తె. తొలుదొల్త వసంకేబుకుపు ఇచ్చట జనులవ్భృదయముల మెత్త 

వలిచి (యవకాశము కల్పించలాా పిమ్మట చ్ర,వేశించుటకు వీలకల్లుట చే మదనుండు 

పువ్వుబొణములను నాటునట్లు వేయు శు. 

ఆంకక్ = మెత్తవఆిచినప్ మటు కాండక్ గక - (క*డ.థాతుపు = నాటు 

కొనునట్లుం 

౧౬. పం చనుంగాండల బరువుచే వంగినదైన నడును త్రైెగివడును అవ్రమద 

నటించుచుండ, అపీడచేశతనోయన, వేనలి, అందియలు, హారమును ననునును రశ్నీంవ 

నుద్యమించినవి. ఆయాటయెమ్మెక త్తె జడ “ఇస్సీ కౌను త్రెగంబడుచుండ నాశెందులకు 

ఈ సేత” అని విరాగముదాల్చీ తన చెలవువీడి పర్యాకుల మై, ఆల్లిన ఫూలవందల 

సొగనుందనము ను వరిత్యజిం చెను ; అందియలు ఆటక తే పొదములను ఐట్టుకోొని సినువక 

“అడవద్దే, పాపము కౌనుత్రెగంబ కుచున్నది”” అని తొంటికన్న ద్విగుణతరమ.7ా 
దిమాల.కొని యా[క్ర్రందించు చున్న వి. మణీ హారము కంఠవుందు “ఆకొను _తెగం 0 ఈ 

బదుచుండ నాడెదవా ! ఆలో అని ఇటునటు రొమ్మును ప్రహరించుచున్న ని. 

మక్తా'గొని యాటచేడియ ఆడనవ్వడు జడవీడి చెదరిపోవుచున్నది, అంచెలు 
మ్రోయుచున్న వి, వారము కంసించుచున్నది, కౌ నసీయాడుచున్నది = అని భావము. 

టీక, వేనలి = జడ; (సస్రస్తమె = జార్కి ఎత్తు = పూలసరము పోణిమి 

రూ, పో(డిమి) = అందము; అక్కు_నక = కంఠమందు; కొను = నెన్న డుము, కుణాంద్రి 

నమమను =కొండలవంటి వలుద పాలిండ్ల బరువుచే వంగినద్కి ఇది కౌనుకువిశేషణము; 

మలర్త = సారాయిచే కయిపుకొన్న చేడియ, 

అలం 5 "రము, ఇందు వేనలి చ్రుస్రమౌట మున్నగువానికి క "రణము ఇని 

వీడను కెొరణముగా నంభావిం చుట చే ఊఉ తత 
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11. పం, కా-సెగట్టిన = (మూ, “బద్ధపరికరాణాంి) అట.ై నడువమగట్టన, 
ఫూనికతోనున్న. కాసె = దట్టి, 

12. నం, హోళీవండుగ = మదనోత్సవము. వం, 168. ద్వివదీఖండము, చర్చరి, 
ఇవి గీతి కావిశేషములు, వం. 19, (ఖండము) = కలకండ ఆనుమాటచే వనంతకుసినోట 

నీరూరినదిం 

'మోదకాలు = భత్యువిశేషము ('మోదశైస్తాడయ” కథాసరి త్సాగరమున 

సాఠతఐ హనునికధ) “లిశేదిక'కుండో నాశెందుకిది”, విదూషకుని భోజన్మస్సియతకు 
ఉదాహూరణము, 

పుటం రి. వం. 2 “న ర్తించితిని” 'నృరతీగ్నారృవిశేవ ణే” -న్ఫల్ ధాతువునకు అంగ 

విశ్నేవ మర్గ ము-అంగవి నేవము క్రీ కీడనమునందును పలాయనమునందును 7ావచ్చును 

గదా. వం. 9. జేవగారు ఆజ్జాసిస్తున్నారు = మామూలుగా ఎల్లరతో వలు్క.విధమున 

'చేటికలు కాజుతోను: బల్కిర. 

పుట. 9. వం, 3. మేలుకట్టు = చాందినీ Cn0py (మేలు = కైభాగమున, 

కట్టు = వస్త్ర ముకట్టు, శేఇరిండి = మధుభ_క్షము = తేటి ; బహువ్రీహి. 

౧౮. ప. ఈతరువుల వబడపు మోనులంబోలిన లేంజివుళ్లు యెజ్జనికాంతి కలం 

'ద్రావిన వానీముఖ చేతృముల యెట్లి:దనమువలెను, "లేంటిరుటుముల యవ్యక్త మధుర 

స్షనములు వాని యొడలు తెలియని నెపులా:తలవణెళు ఈచెక్భీ గాలి? కొమ్మలతో 

తూలుట వాండు మత్తుచే తోడి శ్రీ లతో (=కొమలతో) తూలియాడునట్లును, చూపట్టు 
చున్నవి. ఇందుచే నీ మకరందో ద్యానమునందలి రరుస్పులు మధుభ_క్షము లగుట చే 

(= వసంతర్తు ధర్మములు గలవగుట చే మధుభ క్షముణో యనునట్లు (=సారాయి త్రాగి 

నవోయనునట్లు) కైపు పుగొన్నవియుంబో లె భా సిల్లుచున్న వ. 

J 
మొట్టుట = మించుట, లమ్యెర్థము. గాసట బీసట = అవ్య క్తధ్వని i అనలా కృందు. 

కల-అర్భ టీ౯- = లేంట్ల- దట్రమయిన-అవ్య_క్రమధురమయిన-ధ్వనిని వ "గేలివల్కు-చుక్ జ 

మించుచు ; “మపీ-*జముల్ , మధుభ క్షము లౌట్క 2పుగాంచెననభాసిలుకొా-” అని 

ర-వ పాదము నన్వయము, “ఆనక” “వెపుగాంచెక తో నన్వయిం చును. 
ఇచ్చట నువమేయములైన మహీజములందు చివుళ్ల యొజ్లిదనము , కేంట్టకలా 

ర్భటి, కొమలతోో(దూలుట ఆను ధర్మములు, ఉపమానమయిన మధుభ_క్షజనము లందుం 

డుట చ్చే ఊప మేయమునందు దృఢముగ సంభవించుట చే ఊల్చ్రేతు, మధు క్షము లౌట 

చేశ నా అనుటచే హేతూ లేత “మధుభ క్తము” అనచాోే అది శేషకలిమిచే శేపాను 

పప్రాణిశము, 

గ a క క 5 టక. చెటు ను = విద్భుమసంబంధమయిన్క కదిశనూన అణ్ పృత్యయము ? 
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౧౯5 వ ఇందుదోహాద్య క్కియలు చెప్పబడినవి ; పౌగడభూలు మూలాన 

రొలుటు-మునుపు దోహద్యక్రియగా లమ కర్పితమ్ములెన కల్బు గండూషములను పొగడ 

తరువు మజిల 'వెల్మిగృక్కె_ నరునట్టున్నది (పొగడకు కల్లు పుక్కి-ల్లీ చే యావనులు తడు 

పుట దోవాదము) “వనుకంజిక్కి_నిిఎండలు ముదిరిన వెనుక ఫూ-చు (“గంధఫలి బల్కా= 

కకొ దపంబంది” వను) మద్య-త్మామ,-కరుణీ మ. ఖేందు -సం థధానగరిమ=సారాయి చే 

చెట్రనయిన యౌావనవంతుల చంద్రు,నివంటి ముఖముల చేరిక చే _ జవ్వనులు ముఖరా 

గముచూపుట చంవకము.నకు దోవాదము. వెను(జిక్కి_ బూవవలసిన చంవకము దోహద 

మువే ముందుపూచినది జవ్వనులు పాదములతో ఆకోకమును దోవాదార్భము తన్న (గా 

క్లిగ యం బెలస్వనములను జుంజుమ్మను ధ్వనులచే తేటులు అనుకరించు చున్న ట్లున్న ది= 
ఆశోకమునకు దోహదము జవ్వనుల పొద తాడనము. 

“కాంచనమాల” వాసవద త్తకు ఫుట్టింటినుండి వచ్చిన చెలి. వక్స రాజుతోడ వాన 

వద క్త పయనమ బునవ్వుడు ఆమె గుట్టుగాచి తోడవచ్చెను. (క థానరి త్సాగరము) 

10 పుట, 4 చం. “దీనికవల. . .” దీనిదోవాదము 14 పుట, వం ౪ చూముండుం 

నవమాలిక = 'వెన్నెలతీంగ (శకుంతలకు (స్రియమయినది) 

11 పుట, ౨౦. ప-వజ్ఞ (వ). పార పము ప్రక్కన 'కుగుమనుకుమారమూ_ర్ది= 

ఇది “బిసరువోక్షీకిని భనుర్యష్తికిని దిశేషణము- స్త్రీ. పువ్వువలె కోమలమయిన శరీరము 

కలది, (థను) పుప్ఫృవాయము గావున నుకుమారమయినది ; వృతము'చే "గౌరు సూడ 

తరంబుగాగ = (వాస మదన పూజ్యా వ్ర, తశమము చే, అసలే సన్న మైస నడుము మణీంత 

సన్న మయినది ; (ధను నియకతముగ (పృతము వ్ర కొను = మధ్య భాగము ; సూత్ర 

తరంబు = మిక్కిలి సన్నముగానుండం7ా, ఈదిసరువోక్నీ - మకరశేతను6డు = మన్న 

థుండు, వజ్ఞక్ + ఊని చికొన్న = ప్రక్కనుంచుకొన్న, ధశుర్యష్టియో యనం = వింటి 

దబ్బయో యనునట్లు, తనరుచున్నది. మన్మథుడు [క్రక్క_నుంచుకొన్న ధనుర్యష్షి 

యెట్లుండునో, ఈ వాసవద్నళ్ట ఇచట మదనపూడావిగ్రృవాము వజ్జనున్నబ్వు డట్లుండె 

నని భావము. ఉక్ఫే)మాలం కారము. 

10. పం, నాట్యము'చే కూర్పుండుళు = కూర్చుంశుట నభినయిం చును. 

౨౧ పం తౌం అప్వుడేవేసిన స్నానమువేం గలిగిన అపూర్వమాను. వవ్మితృము 

వైన మేలి కాంతితోడను; మేలి చెంగావివాన్నితో సొగనుగ ప్రకాశించు వసనాంచలము 
తోడను (ఓప్బి) మన్మథుని ఫూజించుళు నీవు కోనులమగు లేంత వవడపు:దీవవలె నా 

కనుల కెంకయు వార్ష ము గొల్చు చున్నావు, 
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టీక, అబ్దదళ 4 ఆయళ4*ీ క్రరో = (తామర శేకులవలె వెడలై పన కన్నులు గల 

చానా) ఓనుందరీ ; నూళన. . . .. .శోబికక -నూనన = క్రూ గ్ల (ఆప్పుడే చేసిన), మజ్జన 
జసేస్నై నముపలన, చభవ = పుట్టినవియు, నూళ్న = అపూర్వమయినదియు, వివిక్త ఆ 

వద్మిత్స మయినదియు. , (“వివిక్తాపూళవిజనౌా' అము, విశిష్ట = ఉత్తమ మయినదియును 

ఆగు, శోభళకా=కాంలికలిమి చేతను ఖాత... శక, ఖ్యాతజ(అందమయినదిగ) ప్రసిద్ధ 

మయిన కునుంభరాగ = కునుముఫూవు కెంజాయవంటి కెంజాయచ్కే రుచిర = మనోజ్ఞ 

మయి, పరిన్ఫురత్ = మిక్కిలి (పృకాశించుచున్న, అంశుక 4-ఆఅంకతక = వీరయం చుల 

కలిమిచేకను, (నీవు) మనోజాతుని = మదనుని, నోముచుక్ = ఫూజించుచు, మృదుల 

+. కైవడి మృదుల = కోమలమయిన, శేశవ = లేత విద్రుునుశాఖ్నకవడిక = వగడ 

రీగవలె, (నాకు ఆశళ యోదమ.క = మిక్కు_టమగు స' తోషమున్కు కొలిపెదు=కగి 

గించుచున్నావు. కుసుంభరాగము = శునమసూవచ్నె, పాంచెంగావివన్నా, కవులకు 

చీయమెనది. ఉవనూల౦ం కారము, 

౨౨. ప, మతో = చేతితో; కంగేళి (రూ కంశేళి = అము. నవో 
దయ = కొ, త్తగాయబిట్టిన మృదుకర = మిక్కిలికోమలమయిన్య అవర __ మణియొక 

(అవూర్వ్ర కిసాలయ = (రూ. కినలయి చివురో, యనునట్లు, నానేశ్రయుగళిని = 

నారండుక నులకు ; లాలనసొల్బుక్ = ప్రీతిని గల్రించుచున్నది--- చేయి చివురుపలె 

కోమలముగ్క నెజ్జుగనుండుట చేతను, ఫూజార్జము ఆశోకపృ్పతమును దాకుటవే అంటి 

యుండుట వేతను ఆ యశోకముయొక్క_ మల్'౦డు మేలిచిగురో అని ఉక్స్పే)క, 
౨3 ప. అనంగుందు = మన్మధుడు ; అనంగతను = శరీరము "లేమిని, భవల్ - 

కర-హేలా-స్పర్శ-ఊత్స్చ వంబు = నీయొక్క చేయి యొక్క. సవిలాన స్ప్నర్శము అను 

సంతోషమును, ఎనయుక = పొందును. “నిజముగ” అన్నను దూజుట అసత్యమే; 
ఊ ల్పే్రేక్ష. 

పుట 12, వం, 9. “ఏమి వ్రశ్యమండే కుసుమాయుంధుండు” మఆఅల రాజునకు 

కుసుమాయుధ సాదృశ్యము. కుసుమాయుధుండనుకొని సాగరిక తాను కామింవంబోవు 

రాజుపై పూవులు చిముట = వ్రణయనాటకమునకు ఫూర్వరంగము సొంపుగనున్న ది. 

వం. 18. “శుభదర్శనుండవు కమ్ము” రాజోవిషయమున పిమ్మట "నంతయు, సాగ 

రిక కోరందగినది. వై తొళికుండు = స్తుతి పాఠకుడు. 

౨౦ ప ఓ యుదయనమసనాోరాజా, సూర్యుండు తన కాంతు లెల్లం గోల్నోయి 

ఆకాశము తుదిభాగమున (= అస్తాద్రి, సమీపమున చేరా, ఈనంజు పొద్దున్స కనుల 

పండువు సేయునట్టియు, కమలముల కాంతుల మాయించుచున్న టియు నీ పాదములను 
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చంద్రకిరణములనుంబో లె శేవించుటణె నీసభయందు ఇపుడు సామంతరాజులు గుమి 

గూడి యున్నారు, 

టీక, చమరగిరి = అస్తాద్రి; రుచి = కొంతి; హారువుగ = మనోజ్ఞ ముగ 

“నుని ఎచుల్క” రస్మవ (సథ హరములి ఈరండు వెేశేషణములును Ru పొద 

ములకును, అబ్బ్దుని పాదములకును 'సనమానములు సారస,ప (ప్కభాహరములు = వతృరాజు 

పొదములు సౌవమార్యారుణక్యములయందు వ వద జే మలకన్న మిన్మలు (చం) చంద్రో,ద 

యము వేళ కవములములు'మొగిడి కాంతిగోల్చోవునుం చఎద్రశిగణములు సారస సృవ,ఫాహర 

ములు, హేళి = సూర్యుందు. పాదముజ=కరణము, అద, 

26. వం. ళత్చూర్వమ. గాజును ్రగ్యశతుండైన వత్సరాజునుగా భావించు 

చుండిన సాగరిక వైతాళికుడు ఉదయనా అని సంబోధింపంగా అయినను వత్సరాజు 

నుగ నెలింగినది, 

25, చం, నొగులు = తపించు “తగిరిన కాలే తగులును నొగిలినకొంపపే నొగు 

లును” (= కాలిన) 

పుట. 18. వం. 1, వ్యగ్రుండు = ఆసక్తుండు ; సం'ధ్యాతి కృమము = సంధ్యా 

“క "లము గడచిపోవ టం 

౨౫ వ ఉదయగిం-తఈట=ఎఆఅంకరితునిక = పొడ. ఫుకొండ చజీయను - వలుగు 

వయువంబడిన వానిని పాచి = తూర్పుదిక్కు ; యామిని నాథుక్ = చంద్రుని ; 

వదవవరి'పొండిమము = (దిక్కు) డిజ్బుఖములయొక్క_ “తెల్లందనమునే ; (మ్రియ) 

ఏరహము వే గగ్గనమోము తెల్ల: దనముసే; హృదయస్థితుండు = (దిక్కు) (ఉదయగిరి 

చజియలో నున్నవానిని ; (స్రీ 3) వాదయమం దున్న వానిని. కొండచాయున 

చంద్రు (యిన్నాండు ఇంకను ఉదయింవలేదు, అఆకని కాంతులు మ్మాశ్రమే పెకి 

వ్యాపీంచి యున్నవి, అల్లే వ్రీయుండు వృాదయమున నున్నాండు ఇంకను తఠత్సమాగ 

మాభ్యుదయము కలుగలేదు. అఎదు'చే కార్శ బ్రమువే పాండిమము, 'పొ/చిక్షిసియ 

తోను ఉఊదయగిరితటమునకు వ్రీయాహృదయముతోను, అందు మలీగియున్న 

చంద్రునికి - గ్రాయాన్భృదయన్టు: డగు దయినునితోను సాదృశ్యము. 

పొండిమము-- పాండుశబ్దముపె భొవార్గమున ఇమనిచ్ ప్రత్యయనుు, 

యామినినాథుల్” సాధ్యసమాసము, అలంకారము ఉపమ, నాలవపం క్షి౮గే బుక్వ 

నంబంధ యతి ; 

౨౬ ప దేసీ చూడుము అమృతాంశుని కాంతిని జిన్నంజేయు నీముఖ 

శాంతిని గాంచినంత నే పద్మములు సీగ్గుపడి కాంతివిహినము లై 'వెలవెలంబోవు చున్నవి. 
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చీర్పరులగు నీవరి వార వేశ్యలగానము వినినంత జీ ఈ యాండు తేంటికదుపులు సిగ్గుతో 

పూలమొగ్గలలో 'డాగికొను చున్న వి. 

అమృత రుక్ వ ఆమృతకిర ణు౧దు, వేపే = తళ్గణము ; నాన = సీగ్తు; 

విచ్చాయక౯్ = కాంతివిహీనతను ; విన్నా ణకూ=చేర్చు ; ని న్రంద్రతక.నిర్ +4కంద్ర 

తక = తూగులేక, అనంగా లెస్సగా, పృుష్నంధయము = న్యు పుష్ఫృమును ఆన్న ముగా 

కలది, అలం: ఉ కేక. 

చ వేళకము, 

కభిాంశముజజ రొబొ నవమాలికకు దోహదము చేయించును. సాగరిక చిక్రపరి 

కరములగోడ ఆరటిచెట్ల యింటికి పోయినదని నిని నుసంగత ఆచ్చటిశే పోవును 

అంతం ననా స కాం, “దొరగారు, ,....నవమాలికని"” 

చూ, పుటం 10 పం. ర్, 

ద్వితీ యాంకము. 

క'థాంశముఎ--నునంగత సాగరికన్రాసీన రాజ్మవృతిమనుచూచి ఆమె నలప 

గ్రహించును, అంచె సాగరిక వ్రతిమను తాను వ్రాయును, సాహసిణపుంగోతి యజడూ 

వుడి, సాగరికా నునంగతలు చిత్తరువు నట వదలి చీశటి చెట్ట్లలోనికింబోవుదురు. రాజు 

శారికచే సాగరిక వలపు పృత్తాంతమును వినును. చిత్తరువును చూచును. సాగరికను 

వలచును, వాసవదరత్త చిత్తరుంబలకనుచూచి రాజుపై అనిగిపోవునుం 

4 పుట. చ్మికృఫలకము = చి క్తరుంబలక, వ_ర్తిక=చి త్తరువ్రాయంకుంచె......' వర్తికి 

వర్తి, Brush. దుర్గభజన ప్రాగ్థగావహాఠము = పొందుటకు సాధ్యముకాని వానిని 

కోరు పట్టుదల. మేనులేనివాని నారసాలాక = అనంగుని బాణముల ధాటి. నారనము 

(ద్రం నారాచము, 

15 పుట. “ఈదుర్నిమి క్రము” = రాజదర్శనము-అకనిమై వలపు---ఈ రెండును 
దుస్సాభ్యములు కావున దుఃఖకారణములు, చిత్తరువు (వ చిశ్రము. వృ త్రీయందు. 

గడపటి వర్ధ్యను విశల్పనుగ లోపించును-చి త్తరుంబలక, సావక్ట్రంభముణా = (పృయక్న 

ముతో. 18 బం_కి. ఇట్టె శాకుంతలమున - 'తీయమావి తవ్బ మతఆియేది చిగిర్చిన గురి 
వెంద తీవకు తగును” సంవాదము, మేధావిని - శారికెపేరు; వ్యు, తెలివికలది. 

య'థాకరము = ఉన్నదున్నట్లు (ఒక యతరముకూడ వదలక) శారికముందు రాజున 

కీవృత్తాంతము సర్వమును తెలుఫునని నూచింవంబడినదిం 

16 ఫు, 22 వం. మజల రాజునకు మదనునితో సామ్యము, గేయము = పొడం 

దగినది. గళమువట్టిను = మాటకు అర్థము గాంతుపట్టుకొనుట=-ఎక్కు.వగ చాధిం 

ర 
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చుట లమ్యుస్థ ము, ఉనురు కక్కి. = ప్రాణమువదలి. విరాళి = వియోగవ్యక, సక్ 

తుణము = దుఃఖముతో. 

౨౮, ప. రాజాూగుతిపుసాలయందలి పెంపు ఈకోంతి "మె కకుయగట్రియున్న 

బంగారు గొలుసును త్రెందికొని తెగా మిగిలిన గొలునును. మెడను వైలుచున్న దొనిని- 

ఈడ్చిళొనుచు. దాని కాలిగ డ్లైలు మోయ అఆకులులై యశ్వపాలకులు దానిం బట్టు 

టరు వెన్నంటి బగువిడు చుండ pe ద్యారమ.లనుదాటి స్త్రీ కీ అను భయ పెట్టుచు ఆంత; 

పురములో6 జొచ్చెనుం 

టీక. దారికళిష్ట = త్రైెంకగా మిగిలినది ; కంఠగ = మెడనంటుకిొనియాన్న ది; 
అధఃస్థిక = శ్రందికి 'వ్రేలుచున్న ది, ఈ మూడును ేడిళశ్ళంఖలకు విశేషణములు, 

దూటుచు = చొచ్చుచు ; ఉదారరణత్ బదకింోణీకము = హహెచ్చుశాయోయు 

చున్న కాలిమువ్వలు గలది. ఆను విదృవత్ - ఆకులిత - అశ్వ పాలము = వెన్నంటి 

వరువిడుచున్న కలతనొందిన ఆశ్వ పాలురు కలసి సాహిణము = గుజ్తపుసాల, సాహీ 

ణపు-గపీ - తత్పురుషనమానము. “కర్మ ఛాగయంబులందు మువర్టకంబునకుం బుంపు 

లగు” ఆకు స్మూక్కమున “కర, ఛారయంబులందు” అను బహుపచన్మవ్య యోగము 

ఆన్యశ్రకూడ కొన్నిచోట్ల పుం ప్వాబేశములు కలుగని నూచిం చుళున్న ది, 

రాజుల యిశ్వశాలలయందు కోలినికట్టి సె టట ఆచారము. వళ్ళ్చిమ జేశము ల 

యందును ఇట్టి ఆచారమున్నట్టు King Robert of Sicily అనుకథ చే జఇలియును. 
అందు సాహిణములో కనితోడ విదూషకుని భోజనము వర్టితము. ఇందుకు. బ్రమాణ ము,- 

* ““దరఠటం వారయే ద్య త్నాక్ప)విశ_న్హం పహూయాలయే 

మన్హురాగ్రే కథాధార్యోర క్తవక్ష్ర మహాకపిి” ఇతి నకుల ఆపి” అని 
శార్ణ ధరుడు, 

ఇన ఇత: వరేహిామశ్వానాం శేశకల్పన్శాకి, క్రియతే, ఆయమపర;, పాటచ్చర ఇవ 

దృఢబద్ధోమన్దురాయాం శాఖామృగః” మృ. క (17) 

ఇచటకోతి తప్ఫించుకొని -యంతిపురములోనికిం చాలుచుండ, దానిని 'వట్టు 

కొనుట. ఆశ్వ పాలురు వెంట బరుస్వెత్తిరి చారితళిన్టకంఠగ = కం అేకృ త్తావకేషమ్, 

అని మూ, పొం 

శరా, ప. ఇందు వామనాదిశబ్దముల వ్యుత్పత ఫర్భములు గ్రహించంబడినవి. 

వామనుడు జ పొట్టివాండుం కంచుకి = కంచుకము 'గాడ్డయంగ్) కలవాడు ; 

కిరొతకులు = (కిరమ్) గ్రామసీమను (అత్తి) తిరుగువారు. కుబ్బులు = మరుగిజ్ఞాలు, 

క్రుంసటచే మ౪ఆఅకీయంం న. పొట్టివారై రి. 

ఫో శాం చానా సకం 
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“ఆంక$పురమునందు గుజ్జులు షండులుు కిరాతులు 'మ్లేచ్చులు, ఆఫీరులు, 

శకారుల, మరుగుజ్జుల్కు లోనగువారు నహాయులం” సా, ద. 

చీశటి చెట్లు=కానుంగుచెట్లు. పెకుగకూటియాసపోతు మూ, దధిభ క్రలంచట;$* 

17 పుట, 28 బం, వసంకకుని రూవ సౌభాగ్యము, 

26 వం. నీలినవారి పౌర కవ _ర్డికావున జూడందగినవాండు. 

18 ప్రట. రాజు ఇచట దోవాద్యక్తియ వే పూచిన నవమాలికాలతను మద 

నార్హించొందు చున్న తన్నప్హియా విశోషముగ నుక్సేేతీంచుచున్నాండు. (లక పాండు 

వును = తెల్పనిదియు, వనజ్యోత్స కాసపున; (కాంత) విరవాబాధ చే పాలినదియు, (ల) 

స4ఉల్ (=ఉద్దక) - కలిక = పైకి పొటమరించిన మొగ్గలతోంగూడినది (కాంత) 

ఉకఠ్క-_ంఠకలది ; ప్రాూప్తజృంభ = (ల) వికసనముపొందినది. (కాం) మదనా ర్తివే 

ఆవులింతలు గలది, అవిరళ శ్వసన + ఉద్దమ +-ఆయాసిక 4 ఆత్మ = (లు ఎడతెగనిగాలి 

సోపడుల చేత బాధింవంబడిన (బడలిన) మేనుకలది (కాం) తెంపులేని నిట్టూర్పుల 

యావిర్భా వము చేత బడలిన శరీరముగలది ; అయినట్టిదీనిక్ , లక్ = ఉద్య్వానలతనుు 

కంతుయుతలాతినకింబో లెక = మదన్నార్తితోంగూడిన (చేవికన్న్ర వేతైన్నవ్కియనుం 
బోలె కనుచు = చూచుచు బజేవిముఖమునళా, కనుక శెంపు = కో పారుణిమన్సు 

పొనరివెద = కలిగించెదను. 

ఇచట దోహదవశమున రాజునవమాలిక పుష్బించినది, రాణీమాధవి పుష్బీంవ 

లేదు. అందుచే రాజు శన నవమాలికనుచూచి సంతోషించినపుడు చేనికి కోపము 

కలుగుటశనైజము, ఆకినుక = రాణికన్న వేటుకాంత్ రాజునువలచి యతనిచే చూడంబడి 

నపుడు బేవికి కలుగు నాగ్రహముతో బోల్పంబడినది, 

ఇందు తుల్యవిశేషణముల చే చెవంబడీిన చాయి కా దర్శనవృ త్తంతము సెల 

రికను రాజూచూచికపుకు వాసవదత్తకు కలుగంబోవు కోవమును నూచఛించుటన నిది 

ఇబ తౌ కాస్థానముం 

ఉదమాలంశారము-సాధారణ శ్లీష్టవిశేషణముల చే సాధర్య వము నిర్వహించంబడేను. 

కీ౧ం వ ఇందు వరుసగ మూండువాక్యములయందు మణిమంత,షధముల 

ప్రభా వములు దర్శితములు, 

కలనక్ =యుద్ధమున ందు. వన్నగంబులు = పొములు, గాకోవె = దాగికొనవ- 1 

రామానుజ్య వీరచానరభటాదులు == లత్మణుండును, వీరులను వానరభటులునుు మె ౫ 

లగువారుు  మేఘుశాద-అివాకుల్ = ఇంద్రజిత్తు'బే కొట్రంబడినవారు, బలు జ శోష 

మైన్క అని = మూర్కొని, అనిర్హాది = వృతిధ్వని లేనిది. శారకజనోరు వరక 



20 

కొండెగాండ్ల వృదయంలానన్క, కుటిలము, చూ. భరత వాక్యము “ఖలవాగ్డుర్ణయ 

వజ, లేపములు.” 

33. చ కంతుబారి = కుసుమశరవ్యగ శుక .శిశు_శారికల్ = చిలుకలు 

శిశువులు, గోరువంకలు, ఇందులకు సంవాదము, 

“దంబతో వష జల్పతో ర్త ఎవాశుశే నాకర్టితం యద్వచ, 

స్రత్పాాతర్లురు సన్ని భౌ నిగదక స్త స్యాలిమాశ్రం వధూ, 

కర్టాలంబికవద్య రాగశకలం విన్యన్యచం చూపులే, 

వీ డార్తా విదధాతి దాడిమఫల వ్యా జేనవాగ్బంధనమి” ఆమరుకము. 

కి౫ వ. ఇందు స్త్రీకిని రాజవాంసికిని పోలిళచెప్పంబడినది. ఈచి కరు పునందలి 
తొయ్యలి యెవరో నామానసమును హరించుచున్న ది, 

లీలావధూతపద్మ = (స్రీ) జయారమువే తిరస్కరింపంబడిన లక్ష్మీగలది, (వాం) 
కీ డయందు కచలింవంబడిన తామరలుగలది ; పతపాతంపుపపేర్మి = ( క్! ) స్నేహోను 
UU 

వర్తిత్వము యొక్క. అతిశయము, (వాం) చెక్కల కదలిక యొక్క. అతశయము ; 

గత = (స్త్రీ) చిత్తరువునందున్నది, (హం) విచిత్రపు నడకగలది ; మానసము = 

(స్త్రీ) మనన్సు, (వాం) మానససరన్సు. హేమంతాది బుకువులందు మానసమున 
మంచుఉండును, మంచుహూంసలకు రోగకారి, కనుక హాంనలు ఆమంచుదినములను 

ఇతరస్థలములందు గడపీ వర్షాకాలమునందు మాననసరస్సునకు పోపును. అని _్ర సిద్ధి. 

3౬4 వ, ఇంచు = హెచ్వైన ఉక్కిరి బిక్కిరి చెందెను = ఊపిరియాడక 

కష్టవ డెనుం అఫూర్వపఫూర్జచంద్రుండు = అఫపూర్వత్వమేమనలగా పూర్వము ధాత 

సృజించిన ఫూర్షచంద్రుణాయన పీఠమైన యంబుజమును ముకుళింపంజేయ లేదు, ఇకండు 

వేసెను ఆలం: ఛాశకు దు?స్థితికలిమితో లేని సంబంధము నున్నట్లు చెప్పుటచే 

నసంబంధమున సంబంధరూవమగు నతిశయో క్రి, 

5382, హ నాఛచూపు ఎటులోక ప్రజడి యూరుద్వయిని చాటి నిశంబమండలిని 

వాలకాలముతిరిగి యలలంబోలిన వళ్ళిక్రయము చే నెఛనుదిగు కుగశున్న కారకడ 

నిలిచి డప్పిగొన్నదియుంబోలె ఇపుడు నెమ్మదిగ చనుంగొండల పైనెక్కి, బాప్పాం 

బువులం గురియుచున్న నీకనులను మాటిమాటికి ఆసతో చూచుచున్నది. 
టీక. ఊరుభ్రమించి = ఊరిని చుట్టినంత సేపు (చాల సేపు) తిరిగి హారివళిత్ర 

యాపిషవమను = ఆంద మైన మూడు పళులచే ఒనెగుడు దిగుడైనది ; దుర్వార జ తృప. జ 

ఆపరాని డప్పి ; కుచధరంబులుజచనుంనొండలు ; వారక = ఉడుగక = మాటికి; చావ్చ 

లవపాహీని = కస్నీటి బిందువులను ప్రవహింపంజేయు చున్న ట్టిది ప విలళోచనద్వయి. 

“ట్టులో (కృచ్చాాల్ ) - నున్న 6దనముచేతను నిలువుందనము చేతను లావణ్య 

క వావామును జాఆఅంజేయుటచేతను మిజు మ్ట్టు నొల్చుటచేతనుో ' అని శార్తుల 

ఛారి టీక 

ae 
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అలం. ఒశేదృష్తి “పెక్కింటియందు క్రమముగనున్నట్లు శుప్పుటచే పర్యాయా 

లంకారము. ప్రాణిధర్యములను ఆప్రాణియగు దృష్టియందున్నట్టు చెప్వుటచే సమాధి 

అలంకారము, 

3౫ బం పపువు = చెమ్మేను; భురొంబు పుంజము - స్వేదజల సమూహము 

అలం : ఉత్ప్రేక్ష. 

కి౯, ఈ లేంధామరాకు పొన్చురండ. కొనల బరువైనచనుదోయి యొక్కయు, 

గురునికంబమయొక్క_యు నొ క్తిడిచే వాడియున్నది, సన్ననినడుము పాన్నును తొక 

మిచే నగుము మాత్రము వాడక పచ్చగనున్నది. విరహాబాధ తాళలేక చేతులనిటునటు 

విసరుటచే వ్రక్క_ఇెల్లావెదన్వై యున్నది. ఇట్లు పొన్ను ఈలేమ విరవాబాధను తెల్పు 

చున్న ది. 

టీక ఇరు గడలు (=రెండు కడలు పృత్తియందు “ఇరు” శండునకు సర్వా 

చేశము, సమిద్ధ = గొప్ప, హరితము = పచ్చనిది. నభః ప్రతిమము = ఆకనము 

నంటిది. కరము = మిక్కిలి. ఈ యర్థమున నిది చేశ్యముు అవ్యయము, ఓరలకె 

= ప్రక్కల. వీటకాటము = శెల్ఫాచెదరి నది. మృణానినీచ్చదన కల్పము = తామర 

యాకుల నెజ్జ. 

అలం : శయ్యాన్లూన తా వికళొారములంజాచి కారణమును విరహాతొవము 

నూహించుటచే అనుమానము. 

ళం, వ, పయ్యెద (వయి4-ఎద్ర = పెటు రూ. పయ్యద. (సంధివర్థ్మ వికా 

రము) మండలములు = నలయములు, కడిమి = అతిశయము, సాలిండ్ల దండితనముజ 

స్తనముల పలుదతనము, 

ళం. బం, గిండి = కలశము, వసీవాడు = మీక్కిలివాడు, మృణాలనసరము = 

తామర తూండ్ల దండ, అలం: “(1) నన్నని పోగునశే చోటులేభండయా (2) తూడు 

నక చోటెక్కడ” అని యిట్లు వైముత్యవ్యాయమున నొకయర్థముచే (= 1) మతి 

యొక యర్థము (=2) సాధించంబడుటచే కావ్యార్థా ప్తి, 

౪౨. వ. నలుమోములం-నాలుగునకు వృత్తియందు నలం సర్వా బేశమః. తనదు 

గద్దియ = తనసింహాననము = కవులబచు, కవములాననుండు 7గావున ; రుచి = కాంతి. 

అబ్బురము -పోయి (అబ్బుగం పోయి “వడణ్వాదులు వరమగు నప్పుడు మువర్శ్మక మునకు 

లోప పూర్ణబిందువులగు నను సూత్రము చే పూర్ణ బిందువు. తెజ చా = తెజసు 

అలం : అతిశయో _. 

ళ3. వ కనలు = కోపము, ఫొమ్ని = కోపశ్రీల, చశరణో చితమగు నం 

బోధనము, రూక్షుభౌవము జ కోపఖావమును ; అకుంఠికము ఇ మొక్టవోనిపి అధిక 
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"మైనది, అమందఖీదము = అధికాయాసముః, అలం : ఇందు హేతువు కోపము ఉన్నను 

కోపశార్యములు కలుగమి చే విశేషో క్రి 

| = — మీ చ్ స్ట వ కము రర, ప పేదలి = స్రీ ; స్వేదచ్చద్మమున్ = చెమట అకు చెపముసెక 
శ అ షో జో 

ర వ చిక్కకచిక్కక యెట్లో అదృష్టవశమున చిక్కి. నాపై గాథానురాగ 

మూనిన ఈ కాంత ఎజ్జనికాంతు లనీను రక్నవోరముంబో లె నేను కంఠమునందాల్భక 

మునుపే (కొంతపత్మున ఆలింగనముచేయుట, వోరవత్షమున "మెడనలంకరించు 

కొనుట) నీ తెలివి తక్కు_వదనమఃచే జాగిపోయెనుం 

టీక. కథితరాగ = వ్రశటింవంబడినసప్రేమగలది. (కాంక) ఎజ్జినిశాంతి గలది 

హారము; తుడుకుగు కుకు = తుందుడుకు = ఆలోచింవక త్వరవడుట, &ోభ్గము, 
కలత, “ఇది ద్విరుక్తముగానే వ్రయోగములం జూవట్టెడు, శ. ర. 

28. we పం. Maa ముఖము (ప్రసన్నముగా నుండుటకు వా స్తవమగు కార 

20. పుం వ = మ్రూనియందునుసీ పురుగు తొలువంగా నేర్పడిన 

యతరము, అది అత్షరా కారముగ తొలువ వలయునని తొలువదు. కాని అలవోకగా 

నథరాకృతి ఏర్పడును. అలై ఊరక వ్రాసిన చిళ్తరువు అలవోకగా సాగరి కాకృతిం 

ది" ల్ఫెనని భెవము, 

రో౬. వ, నాపై నీకు కోపము కలదో లేదో ఎజులోను, కనుక లేనిచో “నన్ను 

దయతో.జూడుమనుట పాడిగాదు కచా.” *ఇ:కముందు చేను అపరాధము చేయను” 
అందమన్న ఇఫు డవరాధనుచేసినట్టు ఓవ్వు కొన్నట్లగును. చేను నిరవరాధిని అన్నచో 

నామాట అస క్యము౨దువు మజియిపు-'జేమి పల్కిన నుచితముగ నుండునో తెలియక 

జీను పగచుచున్నా (డను, 

నాయము. ప్ర, న్యాయము, పొనరువను = చేయను. ఫొచ్చెము = దోషము, 

అనాగనుండు = నిరపరాధి. మృప = అనర్యము, 

రో౭, వాగవదర్తకు వుననులో కోసము కలిగను. కాని అమె పెకి వినయము 

కనంబటుచుచు కోపనునుపె! తోందనీయలేదు. విదూషకుండు ేవిగూఢకోపమును 
గ్రహించలేదు. కాపున నే రాజు “'మూర్హుండా” అనుట. 

'వెడక౯ = ఆల్పముగా ; అంతర వ శ్రుజిడము = = లోవలికన్నీటి చే మొద్దువడినది ; 

వినీతి = వినయము ; అరణ్యరుదితము = = నిర్ధనస్థానమున అనవాయస్థితిలో చ చేసీన విల 

చనము, ష్యర్థ మని యర్థము, 



28 

వ్రవెళకము. 

సాగరిక చానవదత్త వేషనుతో వక్సరాజు నభినరించునని చేవిచెలిక్తే 

"లెటీంగిరి. 

80, పు, 18 వం, (ఆకాశము) కౌళాంబికా,..” ఇత్యాదికము అకాశభాషీ 

తము చూ. నా. ల, ప్రతి, భట్టిని = చేవేరి. 

20 వం కాంచనమాల రాణికడకు తిరిగిపోవుచు దారిలో సాగరికా వక్సరాజ 

సమాగనుమునకె వనంతగండు సుసంగతతో కలిని వేసిన వన్నాగమును జారి సంభాషణ 
మూలమున నలనోకగా తెలిసిళొనుచు ఆలసించినది. అవృత్తాంశముః బేవితోచెప్పి 

ఆమెను చక, శాలాద్వారను కడకు: ెచ్చుట తీ వ యంగమునా 

28, వం. సో తాన ముగా = ఎగతాళిగా 24 వం. సంధివ్మిగ్ళవాచింత = 

రాజనీతి చకుకరుపాయములగో సంధి (= శ త్రుఫులతో సంధ పిగ్భవాము (= 

యుద్ధము) అనునవి శిండు, అంజ యాగంఛరాయణుని చింత, వసంతకుందు సాగ 

రి కాొవక్స రాజులకు సంధి (నమాగమము) సమకూర్చుటక్కు అందుకో గలుగు వానవ 

దత్తావత్సరాజుల విగ్ర్రవాము (= కలహము, అలుకరముం డె 'పాపుటకు _ ఈ ౭ంటిని 

గూర్చివచింతలో (ఆలోఛనళలో) ఆితేరిన చేయి, ఈతార్పులను తీర్పులను నీలివిశేష 

మలకుపోల్సి, నీతియందు సిగ్ధవాస్తుడెన యాగంధరాయణునికన్న గట్టివాండనుట- 
ఉఊత్పా)సము, 

2గ. చం, మదనిక చిజునగవునకు కాంచనమాలా సో త్పా)సళ్లాఘ మే కారణము, 

81. పుట, తి వం దంట = సమక్థురాలు, వ, 10 ప్రతీకారము = అస్వస్థత 

రీరును పాయము. ప. 18 దేవిచిత్రఫలక వృత్తాంతము, ద్వి, ఆం, ఫు 29, చూడుండు.' 
వం. 14. నాచేతికచ్బగిస్తూ = రాజుకంటంబడకుండ కాపాదుమని. “చేపథ్యాన్ని” = 

వాసవపదత్త అపుకుతాల్చియున్న  యలంకారములను, నుసంగతకు బహుమానము 

చేయుట, ఇంకమింద జాగరూకతను వహించిరాజుకంటవడకుండ సాగరికను గట్టిగా 

కా పొడుమని, పం, 24, “తిన్ననిది. మూ----'అతిబుజుకాసాదేవీ = సరళన్భాదయ. 

దంకతోరణవలఖి = దంతనిర్మిగ బహిన్ట్వార (= తోరణ)ముయొక్క_ వలభి (=వా 

చూరు ఆచోటు విజనముగన్కు (నుండునదియు) మంచిగాలి తగులునదియునుగ 
నుండును. 

తృతీయాంకము. 

రాజు సంశేతస్థలమున వాసవదత్తావేపసాగరిక క నిరీక్షీంచుట - వాసవదత్తయే 
వచ్చుట = రొజూ ఆమెను సాగరికయనుకొని అనునయించుట = గుట్టుజబయలువడాుట న్ 



లర 

అందుక భయబడి సాగరిక లతా పొశమున ననువులవాయ వప్రయత్నించుట = రొజు 

రశీంచుట - వాసవద త్త సాగరికా వనంఠకుల చజనుంచుటం 

రోల వ సాగరికా సమాగమ విషయమున బేవిళీతి చే రాజుశైరాశ్యను, : తదు 

త్క_౦ఠాలిశయమును, గి, 4 పాదములు._.ఆ ప్రియను ఎటుః౯ో పొందియు మూఢుండ 

శై మంచిగందపురనమువో లె: జిల్లనైన తషప్రియురాలి కరమును నీమై చిరకాలము 

ఉంపశైరినిగదా! (అదియె తనాఢ్యము) వందుకేదు = దుఃఖాంచెదపు, వృథా, సదా; 

సంస్కృ తావ్యయములు వీనూర్పులను బెరయకయు తత్సమములుగా వ్రయోగింద6 

బడును. “వృథి మొర్రము వైశల్పికముగ హ్రస్వాంకమగును. 

పొరసీయు = పొందియు, .కొనియు.. చందన - ద్రవ = సుషీమము = మంచి 
గంధపురసము వలె చల్లనైనది. '“పొరసిఎట్టశేసి” = “చైవవశమున నెటొళోతా.దొర 

కియు”. ౨ ఆం ఖుటు రం శిలీముఖంబ.ల. = సూదిమొన బాణములు, 

వం 8 “అహో! ఎంకయాళ్చర్యము.” ఈయాళ్చర్యకారణమే వద్యమున 
చెప్పబడినది. 

రో వ, తా, మనస్తునైజిముగ జే చంచల మైనది. (అందుచే గుఆీ వెట్టియేయుట 

దుర్భటము మణియు6 బరమాణు స్వరూపమగుట చే దృష్టికగోచరము, అఆట్టినామన 
స్సును మన్శ థుండు ఎట్టు లే నెను, అందును ఒక్కసారిగనే ఎల్ల నారసములతోను ఎట్టు 

"లేనెనుం ఆశ్చర్యము ! 

మనన్సును అణుస్వరూవముగ. దార్కికులు చెప్పియున్నారు, శం. చై 3 ఆ 

(౨౩.౨) “నలినదళొయ జేక్షణమనః వరమాణువునందు.” 

చలలత్యు వేధన యు విలుకానిేర్చునకు నిదానమని---కాదో లోలశరవ్య వేధన 

మవోత్కంర్ష ౦బు విల్కా-నికి౯.” శాకుం. ౨ అ, లోలమును, అగోచరమును, శర 

ముతో. గొట్టుట, ఒక్క_మా చే ఒక్క_లత్యుమునే అన్ని శరము లతోను, దాకునట్లు 

కొట్టుట - ఛానుమ్మ్కకొశీల పరమావధీ. ఇట్లు త్తరో తరోత్కర ము వెవ్వట సారా 
లంకారము, 

Xo. బం టీక, ఆలుగులు = బాణములు ; చి డజారతు(డు = మననీజూండు ; 

లశ్యులు = గుణీ పెట్టి వేయంబడువారు . శరవ్యులు, దర్శ్చక = మన్య థ, ఇటసార్థ 

కము, దర్శించు (గర్వించు వాండు. కామిజనుక్ = కాముకుని (నన్ను) ఒంటికొ = 

ఒక్కనిక , పంచకంగొలిపితివి = 1 అయిదుగురనుగాంజేసీతివి 2 చంపితివి. ఆసంఖ్య 
శిలీముఖంబులక్ = 'లెక్క_లేనీ బాణముల వేత. 

తా, మన్మథునిబాణము లైదని 'లెక్కకలదనియం, వానికి లత్యులు నాబోంటి 

వారలు లెక్క. కెక్కు_వయనియ లోక ప్రసిద్ధము, కాని ఓ మదనుండా ఈప్రసీద్ధి 



నీవిషయమున తారుమానైనది. (1) నీయైదుబాగాములు అనంఖ్యము లైన? (2) అనం 
ఖ్యులం లశ్య్యులు ఇప్వుడు జే నొక్క-_(డ ెతిని వ (5) బాణముల పంచక్వము (ఐద 

గుట్ట మృతినొందుట ననుం బోందినది. ఇట్లు వెరుద్ధ చమూ వంచ = పంచభూ తార్ష్మళ 

మగు శరీరము మరణనమయమున వృథ_క్తమును చెందును, 

వృడృంగి ఒక్క_బొమృ "జే అమిదు?ా: జబేక్కినట్లు నీవు నన్ను పంచక్వమొంది చు 

చున్నావు. (ఆఖిదుగావెక్కి_ చంపుచున్నావు.) దిత్తజాతునిబాణముల వంచక్టము 

కామిజనునికిని కాషుజశుల యసంఖ్యాకత్వము చి _క్లజాతుని బాణములకును సం్మక్కమిం 

చుటచే విషర్ణయము ఆలంకారము. “వంచతంగొలిపితి వొాంటిగ౮ామిజనుి అనుచో 

తొలుత విరోధముతోంచి కిమ్మట పంచక్వమునకు హననార్థ్ ముశెప్వుటచే నానిరోధము 

నివ ర్తిల్లుట చే విగోధాభాసాలం కారము, 

వం. 18, 19. “చేను - ఎంకచింతింతునో” యని యన్వయమా. ఆగ్గమైన = 
స్మార మైన, గుణియైన “నిండుకోవమును లోలోన నడంచుచున్న జేవి”, మూ, “ఆంత 

ర్థూఢకోపనంరమా యాః ౫ోనంగుములు నిప్పు మిక్కిలి వెత పెట్టును “అనిగ్భిన్నోగభీర 

త్వా దంకర్లూ ఢఘునవ్యభకః,ఫుట పాక, తీ౯శో రామళ్య రుకణోరస$ి” ఉఊంరాంచంతి.అం. 

గం వం వృత్తము = పృత్తాంతము; 'వల్కి కొని తనకువినరానియట్లు; ఉల్కె 

డుక=భయపదును. పెజకరలక౯ =అన్యసందర్భ మలయందు; “సఖుబు”ఇ్షకేరులుం నవ్విన 

వారలకు తనవృత్తంతము తెలిసియుండకబి*వచ్చునుగాన భయములేదు. సఖులే నగిన 

తన్నుంగూర్చియేయని వై లత్యుము, విలత్భావము సిగ్గు మజింగెడుక్ = తపీంచును; 

మానననిష్ట్రభయంబు'పెంపునక = మనసులోనున్న భయాతిశయముచే. అలం, స్వభా 
వోక్తి ౧.బంతిలో బుక్వసంబంధయతి, 

పు తతి వృషమ్ర(డు = కార్యలాభము చే నంరుష్టుండు. “ఇబ్వుడు న్యాప్కీయ 
ల 

వచనం వినడంచేత నాపీయపయన్యుడికి ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఆంత ఆనందం 

కాశాంబీరాణ్యం రానడంచేతకూడా కలుగలేదు. ఇట్టై విక్రమోర్వళి. 8, అం “నా 

శీకాతవవారణంబిడదటుల్ ...”” 
“కాశాంటి” వత ఎరాజారాజధాని, చిత్రముకాదు = వింత కాదు, ఎంశకింగిన దే 

పారితోషీశము = బహుమానము. 'శుద్ధనువర్శక డియము” _ సమానగ్ర్రామ్యత విదూమకుని 

భాషలో సరిగ బేయున్నది. “మిక్కు.టంఫు. .....అడవికి పోతున్నాడు ఈవర్థనము 

పశృతోవయోగి, సాగరికనుగూర్చి రాజుసంకేశమునకుం బోవుటఫు వూర్వనూచన. 
రాజు - (వార్ష ముతో), హర్షము జగలుముగిసినందు లకు, రాతత్రిశచా సాగరి 

కను సంశేకస్థలమున కలసీకొనుటం 

౫.౨ ప, తా. “ఒక్కు_రోచ్మకృము గలదియగు నీరథము లోళచరిమిత మైన గొప్బ్స 

మార్గమునుగడచిపోయి త్వరణా మజల 'రేఫువేకువ ఉఊదయగిరిని 'చేరునట్లు చారి సాగించ 
తీ 
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శ_కలదిణదు.) అను చంక వేశసోయ న -నూర్యు-దు (శండవచ్యక్రమ ను కల్చించుకొన 
నుద్చోగించినవా. డై) నంధ్గ గృమ్మకృముమ గా అంక వేయగా మిగిన్ిన కీరణాములి బం 

గాగాకులుగాం గలవియైన బిక్నక్కమును (కూర్చుట_కై కనగశమకడకు నడవుచు వడ 

మటికొండపె నిగిచియున్నా (డు, 

టీక. లోకమిఠము = లోకము మేర?ా:గలది _ అంతపెద్దది. సరగునక్ ఆ 
త్వరగా; తరమిడి = ,క మమా; (క్కెక్కొ-నగక 4కక్కి_న = శ్రైంపివేయయగా మిగిగిని; 

Wy 
హరిత్ +-ఉరు4చ్మకృము = పెద్దదగు. దిక్చకృము,  జెద్దచ శ్రమైనచో మహాధ్వము 

త్వరఃగామ. గియును. రళ్ళి = కిరణము. సూర్యునిచక్ర, మేకచక్ర క మనుటకు = “స ప్రయుం 

జింలి ర మేశళకృమ్ంి శ “నభన్సమాక్రామతి ృెక్టవర్శనా' స్థితెకచక్తేణ ర-థేన 

భాస్కరః, నూర్యురిరళము బంశారుది; “సారణ్మ యేన నవితా ర్శన బేవో యాతి భువ 

నాని వశ్యక” అందుచే తృదృథచ్మక్కమును తచ్చశ్రారములును (అరమ = అకు) బంగా 

రువ, సాయంకాలము నూర్యకిరణములు న్వర్హ వర్శములుగం దోంచును. 

అలం. నూర్యుం డన్వాద్రిపె సె నిల్చుటకు హీతువు౩ "ని మహాధ్య్న గమనచిండను 

ీతువుగ సంభావించుట చే Sas క్ప్రేక. 

౫9 వ తా కీభగ్తాతీ ఇ5 చాకు నియతసమయము నే నిదే పోవల 

యును. నిదురించుచుండు నిన్ను మేల్లూల్నుకుకు చేను ర్రొద్దుపాడుపు వేళకు మఅల 

వచ్చెదను” అని (తన్న ్కియుగా లైన) తామరనీలకు విశ్వాసము కల్పించుటకై అస్వాద్రి, 

శిఖరమువపై (కరము) కిరణమను చేయి పెట్టి నూర్యుండు వ్ర వమాణ 'నె.నరించు మ. 

తోంచుచున్నా - ము 

టీక. హేౌళి = నూర్వ్యుండూ “పద్దాక” ఇది తామరతీవకు విశేషణము, పద్యములు 

అను కనులుగలదా నాం తీవ స్తీగను, పద్యములు తే న్నర త యులగను ఉపమింపబడినవి* 

నిద్రికను= ((స్రియావక్షుమున) న్నిద్రించినదానిని ( తామర) ముకుళిత ను; మేలాా-ల్చు= 

(స్త్ర) మేలుకొలుపు, (తా) విక సింద(జేయు. (ప్రమాణ మొనరించుట శాయికకు విశ్వా 

సము ఫుట్టిం చుటకు, “అస్తమ_స్తమున శిరంబ త్తి ఇమి/ంకుకొండ శిఖిరముపె కిరణమను 

'చేయియం.౦చి. రాతిమోద వేయి పెట్టి ప్రమాణముచేయుట ఆచారము * “ళిలముట్టుక్ 

నాసముట్టు శిశువుందిట్టుక *” 

అలం, ఇందు ప్రకృత ధర్యియైన హేళియందు వద్దాక్షీ శబ్దగత మైన శ్రీలింగ 

స్వారన్యమ. చేతన్వు హాళికసగత పుంలింగ స్వారస్యము వేత ను, 'న్నిద్రికను” శ మేల్కా_ల్బు” 

“(పృమాణయొనరించుటి ఇత్యాది చేతనచ్యా పారముల చేను “వద్దా” “కరము” అను 

శబ్దముల-దలి స్తేషమహిమ చేతను, (ప్రియను అశ్వాసించుట.ై ప్రమాణ మొనరించు నప్ర 

* శా సులవారి జాసిక, త్ర ఇ 
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కృత శాయకసృ తౌంఠము తోంపింవం బేయంబడు చున్న ది కావున నమాసోక్ట్యృలర కారము, 

ఇట (ప్రనూణము సంభెవితముకావున నుత్పే)క, సమాసో క్ష్యను ప్రాణితము, 

సూర్యా స్త్రమయము (కృమమా౫ వర్ణ తము “వేడి వెల్పలభగ వానుండు పిమ్మట 

“నంజ త్రెకొ_నయం దక్కి.నరశ్సులు” పిదప “అ సన్హమ స్తమున కరంబ త్తి ఇట్లు కిరణముల 

కృనున్నిర్యాణము; పిమ్మట చీ:కటి గ్రనుమగా ఆవరిం చుట వర్థ్మింవంబడినది. 

శోభనముగాంబల్కినావు = లెన్సగా6 బల్కినావు, చీ:కటిపర్మనము,---కత్పూ 

ర్వము విరళములు?ా నుండిన చెట్లబంతులు _ ఇవుడు వీశటిబలుపుచే నడిమి కృదేశ 

ములు కానరాక పోయా = నంతటను చెట్లున్న ట్ల నో౭చుచున్నవి. దట్టముగా బురద 

సూానీకొని మణీంత నలుపెక్కిన కారుదున్నలయు కారడవి పంనులయా, నలుపు 

వంటి నలుపుళు -నీకటి మొ క్రములు దిక్కులకుం గల్పిం చు చున్నని, అందుచే నంకటను 

నలుమే దిక్కు-లు వేర్వేణు?౧ దోంవలేదు, దున్నలు బందులు కదలు చున్నట్లు చీంకట్లు 

వ్యాపీంచుట. 

౫౮ హ నీలకంఠుని కంఠన్రైల్యమునకన్న నల్లనైనచిమృచీశట్లు మొదట తూర్పు 

దిక్కు.ను, పిమ్మట పడమటిదిక్కు_ను అవరించును; తర్వాత చుముముగా కొండలు, చెట్టు 

ఫువములుు అను విభౌగముల( గృమ్మి వేయును; పీమ్మట జనులకు కన్నులున్న (వయోజన 

మును పోగొట్టును, 

టీక, ఖద = భేదము ; హరగళద్యుతి = శివునికంఠ కాంతి; లాతికడ = తూర్పు 

గాక మిగిలినదిక్కు_ - వడమటిదిక్కు. ; తూరు పడమరల చీట్లు ముంచుకొనంగా 
ను_క్తర దక్నీణములు మిగిలియుండవు ; మోహరపుటిరులు = దట్టమగచీశట్లు ; కెరలు= 

ఉఊర్సహించు, మొజంజూచు చీకటిరాత్రులు అభిసరణ యోగ్యములు, ఇట దద్వర్శనము 

ఆ్మవృయోజినమునశే వేయంజడినఏ, అలం: స్వభావో_క్రి. కడవటి పాదమున నువమం 
గగ వ. కన్ను ఇానరాని చీకటిలో ఫూలవెట్ల గంధనునుబట్టి దారి తెలిసి 

కొనుట, వాటి = వీథి చాలు; నిర్లుండి = వావిలి; జీబైన = దట్టమైన ; కదంబ పాళి = 

కడిమి చెట్లనమూవాము. లీ, శ. పాదములు, ఇట్లు (ఊది తాఘాక, ., చే తెలియంబడు 

'వేర్వేటుగంఫముల నాఘ్రాణించుటచే చెట్లనువలకీం చుకొని (తమో ఏగుణ్య, ఈక) 

చీకట్ల ఇట్రింప్రుందనము చే ఈవంబడిన ఈదారిని స్పష్టము?ాం చెలిసికొంటిని. మాధవీ 

మండపము సంకేతస్థానముగాన మనో హారము, 

85, పుం మనళ్ళిల = = మణిశిల. “జేదికేపము'వేసీకొన్న సాగరిశని” ఒకవేళ రాజు 

'వేససాదృశ్యము చే వాసవదత్తనుగా భౌవించునేమో అని "హెచ్చరింక, “బృహస్పలి 

బుద్ధి విభవాన్ని పరిహంసీ చేవాండు” కదా వసంకకుండు, 

౫౧౬౩ ప (ప్రాంత చెలువ కాల ముసాగ(ా, సి గెడలయగా ప్రేమవిశదదృష్టిని చూచును? uy uy 
కంతా శేషము చేయును, కొంగిట నిల్బును మళీ (క్రొ _క్షవెలువ భయకాగణమున నింథొక్క్యు 
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టియు కేయదు. అట్లయినను కామిజినునీకి ఆనుద్ధరాలివే వతీ'"పాలేము, తనయిల్లాలీనీ 

కను ఛౌ,మియైనను నూతన ప్రియనుగూాడ నత6ండు వేదుకపడును, 

నిళ్చితస్థలము = సంశేరస్థలము, క్రేమవిశదదృష్టి = ప్రీతి చక్కంగా తెలియ 

వచ్చుచున్న చూపు, నయమఃున = మంచిమాటలతో (భయముదీర్చి) చిక్క (బిట్టినను = 
కౌగిటంజేర్చినను కామిని = కాముకురాల', (మనుసులో జీయో గ్రేమయున్నది, కాని 

(క్ _ దనపు:7ణపణ ను మేం ఈుశటింవ వెజి భుకుం 

ఇట నాయికముగ్ధ:___ “పృఢమావతీర యౌవన. మదనవికారయు, రతియందు 

ప్రతిహలయు, మానమందు వృదువును, నమధిక లక్ఞావలీయు మ్య స్కా ద 

అభిసారిక?“ తనె మదనవశంపదయై కాంతుని కనకడకు రస్పీం చుకొనునో, 

లేక తానే అశనికడకుంబోవునో ఆనాయిక అభిసారిక సా. ద 
“ఈవృత్తాంత మేమేని జేవికి వాసవద త్తకు ఎబుకవడియుండునా” రానున్న 

యాపదకు పూర్వసూచక్క అభ్గినరించు = అఖిసారికావృత్తి సవలంబించు = సంకేత 
స్థలమున ద్రియుని జేరు. 

పు, 86, 'మునుంగిడుకొన్న బాండు” గుబుతు తెలియకుండుటకు. సన్న = నై 
) సంజ్ఞ, 

సక రల = మలుగుగావాతాశుడా = చెడిబ్రదికినవాండా, ఇదితిట్టుం “ఈమాట 

మరపకుఎ--వాసవద ర్తశు “సాగర్శిక* అని తార్పుమాట.. “దీనివిషఫలముల ననుభవిం 

తుపులే” అని భొపముం 

“త్వరణావదః చందు(దు ఉదయిస్తున్నాడు.” వెన్నెలలో నెవరేని గుణుతిం 

తురు; వాసవదర్త వేటికలు చూచిన కష్టము, ఆందు చే త్వర, “మృగలాంఛనుండా” 

చం్ళద్రునిలోని మచ్చను కొందణు జింక ఆందురు, (“సారజ్ఞం కనిచిచ్చ సంజగరిరే”” 

బిల్లాణంందుఎ రాజూ తన్ను వెన్నెలకాంతిలో గుబుతించునని వాసవదశ్తభయము, 

అట్టిచో దొంగను సొత్తుతోబలె రాజాను సాగరికతో బట్టుకొన వీలుండదుకచా. 

౫౨. వ, ఇంచువిల్తునిళిషు = మదనాగ్ని, ఇంచువిల్తుండు = ఇంచు (=చెణికు) 

విల్తు:డు (జవిల్లుగాయలవాండు) బహువ్రీహిసమాసము, సమాసాంఠ'కార్యముచూడుడు, 

బాం వ్యా. నమాసం ఇట్టివేే మక్క..ంటి, షో మున్నగునవి. పొందు=((ప్రీయా) సమా 

గనుము. కారు = వర్త ర్త బుతువు, నికట --ఉదక ఆగమము = సమావముననున్న వాన 

రాక గలది (దినము. పుటము వెట్టెగుగాదె--- పుటము = ఊగశసివ్వ్కు ెకితెలి 

యక లోలోపల కుములు నివ్వు, పుటమువట్టుట = హిచ్చుగ తపసించంచేయుటి అని 
ఇటనర్థము, ఆంశర్హూథక్వ్ణము ఇట నశప్రేతము గాదు. అవూర్వగరిమ జ స్రార్వమునకన్న 

"హెచ్చుగా; ఇది పూర్వవ'క్యమునంవలి “తొలుత జేపది” అనుమాటకు సమానము, 

(ప్ర 
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ఇందు కెండువాక్యమలయందు శండుధ రులందు (1 ఇం చువిల్తునికిఖ 2 నికటో 

దకాగమదివసము ఆనువానియందు) ఉన్న ఒక్క చేనమానభర్యము (=తపించం జేయ. ట్ర 

చేలు వేబుమాటలచే (1. ఏవదు; 2. పుటమవెక్రెడు అనువానిచ్చే ఇెచ్చంబడుటచే 

ఎ లివస్తూసమ అలరి కారము. 

బాళి = విరవాము. “శిరస్సంజ్ఞ మాటాడిన తాను బయల్పడుదునని వాసవ 

దత్త భయము, ముగ్ధయుగు సాగరికకును వావిచ్చి చెళ్పుటకన్న శిరన్సంజ్ఞ నొసంగుట మనో 

జ్జమా, “నీవువరిల్లుతు న్నా వు”=1 COngratulate you’. “భూ, సంజ్ఞ’ "ఇది వసంత 

కుని కార్యసిద్ధ్యు త్సావామును సంతోషమును స్వాభావికముగ ప్రకటించుచున్నది. 
౫౮. “కదళోదరంబులు”. ఆరంటిమాశు చల్లనిది, చానిలోపలిభాగము మతి 

యుం జల్జగనుండును. 

“ఏకాంత శైత్యాత్క_దళీ విశేషాః”” కుమారసంభ వము 

“నతియూరుద్యుతింబెందంబూని నిజదుశ్చర్తావనోద కియా 
రతింబానోలవపూరితో దరముల్రై రంభేభహా స్తంబులు 

న్నతఆిక వీ గెమురుద్విభూతి(గదళిక ద్వగ్గోషమాచంచలో 
ద్ధతిశుండాకలిబాయడయ్యె, నదివో కడై పరమూలంచబిలక్ వను, 

దిసాఫిఖ్యంబులు = (బిస 4 అఫిఖ్యంబులు) తామరఠతూండ్ల శోభకలవి (“అభి 

ఖ్యానామళోభయో;” అమ) “చాంద్రమసీ మభిఖ్యామ్.”” కుమార. “అమృ తాంశుండు 
(మూ, శీతాంశు;) అమృతశబ్దము చే ఇటనభిప్రేకమగు సే మేగాక. ఆపహ్షాదకరత్వము, 

సంజీవకత్వము, మొదలగు సచేకగణాలిశయములు న్ఫురించుచున్నవి. ఇందలి యువ 

మానము లెల్ల ౨ళ్యత్రయోజనార్థ ము చెప్పబడినవి కావున “హాదకరాఖుగాంగక”? 

(=లివ్లోదముంగొల్బు సర్వావయములు గలది). కావుననే “మారక్రూరబాణాన్ని చే” 

సంక ప్పములైన రాజూ నవయవములతొవము కౌగిట వారింప సమర్థ. మారుఃడు (వ్యు) 

చంపువాండు, తచ్బాణ ములు టహ్రూరములు, ఆందు చే రాజు తా పొలిశయము స్ఫురిం చునుం 

“కమలంగ్రాగిని” (కమలిపోసునట్టు త_ప్పములైన) కావున విరవా మి(క ఇంతమ్మార్ర, 

మును సవ్యాము గాదు, తదవనోదనము కొంగింటట చే సాధ్యము, అని భావముం 

వాన, “(చాషృములతో)” బాస్పుములు తన్మవ్హీయంం డన్యాస క్తుం టైనందులకుం 

“ఆహా! నీమాశ్ళర్యము” వృాదయము మలోకతీరున ఉన్నను లియ్యమాటలాడు రాజు 
చగతము అశ్చర్యక 6 మ, 

పుట 88, “*హతాశుం డా ఈమాటమరవకు” “రాణి దుర్వచనమః లు పలుకును” 

అనుమాట, “నీకుతగిన ,ప్రాయళ్సి క్త మవుతుంది కే” అని భావము. 

ఇట చంద్రోదయము రాజు సాసరికను నిర్వర్శించుటకుర్కు చానవదర్త 'మేల్లు 

నుంగు లీసీనప్పుడు ఆమె చక్కగా గుజురు తెలియుటకును, 
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“కోవించే కామినిచెక్కి_లిణో” ఎజ్జిందనము నమానధర్త్యము = ఈయువమానము 
విదూపషకు- 4 అలనోకణాం బిల్కె_నుగాని వాసవద త్త మోముంజూచికాదు. అయినను 
అ9 వ్రకృతోచిత మే యెశది 

“౯. తన వహాంతినంకయు నీముఖను హారించంగా చం్బద్బు? డందుకు యతి 

శయ చేయునాండై కొండ సనెశ్తమున కెక్కి. డూక్థ్వకరుండై. (కిరణములను చేతులను 

వెకెర్సి తనము చేయుచున్నా'ద. అశె సీమోల చూడుము, ఇట, తవఫలముగ 

తాను (చ్మాద్బుండు) మ ఖీందువునకన్న ధిక కాంతినొంది, తనకాంతి నవహరిం 

చన (=శనకన్న చెక్కు_గుం క “ంలిగల వాడైన) ము ఖీదువునకుం డ్రిగ్నిక్కియచేయ.ట 

చంద్రుని తాత్పగ్యము, ఇట్లు (ప్రతిన్పర్థికి నోటువడి విజయార్గము తపమాచరించుటకు 
వన వేలుగ నుణావారణములు గలను, 

Ny ధే ప్రకరత తపించును” చేతులు పెశెన్తి తవముచేయుట తపోవిశోషము. 

“౫రకొన నెక.” కొండ-పి కవన్సుచే ఫలము కోటిగుణముల వేోషించును. “ఇందులకు 

వ,మాణము నారదీయమునందు:=- 

సవ్య సన్ని ధానేచ సూర్యాన్నో న్రీర్వాగురోరపి 

దీవస్య జ్వలికస్మా సీ జివకర్ణ ప్రశస్యతే, 

గ హేజపం సమంవిన్చాల్ నో క్పేశత గణంభ వేశ్ , 

నద్యాం శతనహాస్ర,ంస్యా దనంతం శివసన్ని ఛౌ, 

సముద్ర, తీశే చ గకా చా, దే దే చేవాలయేనుచ, 

పుణ్యాశ్ర, శ మేషు సర్వేషు జవ$ కోటిగుణం భవేత్, 

తంచుక్ = (నేను కొల్లబోయితినే కుర్య్యూ మె. జ్లో అని చేతులెత్తి) పరితపించును, 

తవము చేయును అనిలులును ఆర్ధ ముం మూలమున కీపద్యము అమూల్య వ" శమ్యో ప్రాయము, 

కవిహృదయము మ. ఇతరాంథధ్రీక ర్తలకును సోచరిం చిన దే కాడు 

మూ. Ces వళ్ళ, 

ఆరువ గ్, శలళిఖరం త్వద్వద నావహృృ శ కాంతిసర్వన్వ;ః 

పతిః 3 రుమికోర్త ర్ల ప్టకరః సీ స్టీకః పురస్తాన్ని ఇ నాధ, 

ఇందు “(సర్ట్ 168 స్ట్ అను వాళ్యమునకు కొందలు అతరార్థముతోనో 
అపార ముత్రోనో తనివింజెండీరి, 

ఒక యాం ధ్రీక_ర్హ,-- 

“నీదు పదనావహృృక కాంతి నిచయుం6డగు చు 

దొంతి క్రియ పయుంగం దలంచినట్టు 

'లెదుటంగాన్పించుచున్న వాం డుదయగిరిని 

కరములను జాచి యల్ల బె శకమల్నవెరి” 

ప్త శా ద్రులచారిజ్ఞావిక , 
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ఇందు “ ఊర్థ ర్ ఊర్థ న్రలోకము వట్ట్నది, అర్థము అఫోలోకము సాలెనగి, 
మకీ శారదారంజనశే గారు __ “The moon has lost his bright 

ness and becomes copper-coloured. On looking round 
for the thief he notices his property in possession of 
your face. He takes the face for the thief and raises 
his hand to beat in retaliation—” అని చ్యాకరించినారు 

“అవహృత, సర్వస్వ” ఆను వదముల చే వీరు మ ఖమ నకు చార్యము నంటగోట్టి 
ఇాళీ TS 99 Ga : క చ్ రదండనార్థ ము డోష్థ్వక రఃస్థితం సమర్భించంజ చినారు, ముఖమును చావగొట్టి 
నట్టు వాం కుటగాని నీముఖమును చౌవెమోదనున్నా (డని రాజు చెళ్వుటగాని సరసము 
కాదు, దానిచే అపహృళ కాంతిసర్వస్వము నమటిల లభించునా? కొండళిఖరమ. నెక్కుట 
దొంగ ఎటుపోయెనో కను నొనుటకని రేగా రనిరి గాని-“ఫురస్తాత్' స్ట -ఎదుటనే 
యున్న వానీని కొండెణాక్కి_చూడణేల ? అందుచే నిట కొండ పెక్కు. టకును చలి 

కియకును సంబంధము మృగ్యము. కవివ్భాగయ మది క*దనుట స్పష్టమకదా. 
“ఊర్థ ్ వకరః స్థితః?” అకుటచేత అది తవణ! యాగ్గమని రసజ్ఞులకు స్ఫురింపక పోపదు, 
ఇది సరసార్థ ము, ద్రకృళాం థ్రీ శరణ మం బే యు.వలబ్ధము. 

“ఈళతందు పొడతెంచుచు తన జడళ్వమును ప్రకటిం చుకొను చు న్నా (డు 
(1) జలమయశ్వము, (2) మూథక్వేము. చంద్బుడు జలమయుండని ప్ర సిద్ధి 

“నలిలమయే శశిని ర చేర్టీధితయో మూర్చిళా; తవయ స్తీ తమో నైశమ్'' (Ray 
ఊ్యారిం చెను, 

౬౦ చందుని ధర్మము లెల్ల మాఖచందునియం దున్నట్లు జెప్బంబడినవి. ఆట 
కం మూ ముఖచందృము ఉండంగా చదు, ( డదయించుట తజ్జడర్వచు, 

“నయనానందక రంబు చందు (డును జు మ ఖచం ద్ర మును చూచువారలకు 

ఆనందము కబ్పించునుం “అకవిందృ శ్రీని ఖండించందోి” చంద్భోనయమన వద్మ్శములు 

మొగుడును, అడే వాని వోభాహీనత్వమ కమలము లకన్న చెక్కుడు శోభకల దగు 
టయే ముఖకు కమలములసాంపుళు ఖండించుట. 

“నయ.,,...గూార్పడో,” తమ కనుంగొనలకు చాద్రుడు భూపట్టినంత జే 
జనులకు మదనోద్దీపనము కలుగు శు, ము ఖచంద్రము తేనకటాక్షము | ఫ్ర సరింపంజేసీనం తే 
ఎవనికేని మగులు కల్లును. కందర్వండు చెచ్చెలిగాం గలబైన నీము ఖచంద్రము ఉండంగా 
నింకొక చంద్రు,6 డుల్ల సీల్లునా 1 అకనికి నమృత ము కలదని ర్వ్టమేని దొండబండువంటి 

నీకె మ్మోవిలోే నిది కొల్లణా నున్నది. '“ద్రగౌ-జిన మళుద్దిశ్ళ నమందోవీ ప్రవర్త ఫే 
అనికచా న్యాయము, ఆట్టుండ ము'ఖేందువుండంగా తె నువనయించుట అప్రయోజకమని 
ఎలకేంగియుు చం(దుండు ఉదయించుట జడత్వము కాదా? 



నయన4-అంక + ఈకణ +న్మూత్ర ౯ = శ్రేయంటిచూపుమ్మాక్ర, మున నే; ఉఆకొ 

జట్ండం?ణ. న్మయము = గర్వము, సారశ4ఓప్ట బింబము = గ్రేస్ట మైన దొండపండు 
వంటి మోవి. సార=ోరతి నగ్వన్వ మధరమ్”, ““మరుకో ల్లలసారము మోవిబింబముక్ ఎ 

శాకుంకలము, 

ఇచ్చట చేలీందుం డనుటచే ము'ఖేందువునకు త్త ధు 'భీదమును 
ప్రకటించి, ఆముఖమనకు చంద్రు, నితో నభేదమువెచ్పక, త త్కార్య ౯ *రిక్వీమును 

(శర్మ మును) మ్మార్ర, తము చెప్పుట నిని తెద్రూ ద్రూప్యరూవ కా కాలం కారము. 

“ఆకృపు త్రంఆకాగనటి' = ప్రియా ఆని అనకు “వతాొకతెపాొలుి” ఈ వే 

అటొక తె సాగరిక. రాజు సాగరికనునూర్చి టి విగరోోం నయచానంద...ఆని పల్కెను 

గావున ఇ(కపిమట నీయంకమున రాజు బాసవదక్తను మియా” అని సంబోధింప 

లేదు. *జేవి ఆని నంచబోధిం చెను. 

౬౧. ఓరేప్కీ నీయెడ నిట్లు స్పష్టముగా దోసనమొన్నా లజ్టిగుండ్ననె చేను తత్ఫరి 
హోరముగ నీవదముల లామఘైరాగమును నాకిరముచే: దుడిచిచేయుందును ; నీకు న్నాపె 

కృవక లిగిన, నీముఖచం దునియందు కోపోపరాగము చేంగళిగిన ర_క్రిమను మాన్న సమ 
ర్థుడ నగుదుళు. నీ పొదములకు (మ్రక్కె_దను (పృనన్నవుకమ్ము అనిభొపమ, 

లాశీకము = లత్తుక చే కలిగినది. లత్వుకను ఉషదలు పొదములకు “పారాణించు 

కొందురు. విలతువుతిని = సీస్గవఢిన హృభయముకలచా డను అస్యశళి = ముఖచం 

దు డు కోప గ వాణా జనితముజకో వ మను గ్రహణము చ్ం గలిినజైన కెంపును ముఖమే 

చంద్రుడు కోపమే గ్రహణము, కెడపుదును = పోంగొట్రెదను. 

అలం. రూవశము. నాయకుడు దకీణండు, 

“మళ్లీశోపగించునది లజ్ఞలేనిది” తనయందు ప్రీతియున్నవ్వ'డే కోవము చేయు 

టకు నధికారము; ఎలరి(గి పీతిలేనివానిమై కోదము చేయుట సిగ్లు చేటు, న్యర్థము, 

“ఇక్కడ వశ్చాత్తాపాని కేమిశారణమున్నది” చేను వెళ్లి పోవుట ఆయనకు ప్రియమే 

కదే, ఆట్టి ప్రియము చేసి వెడలివేోయియు నేశు వశ్చాత్తావము జశుణెట్లు ? తవ్వ 

వేసినకదా వశ్చాత్తావము, 

౬.౨ వ్రణయ - బబభాూకృతి - ప్రభవ - బంధుర _- రాగము = రాజు వేయు 

ప్రేమానువ _రననత్కారము చే (ఆకనియందు జాసవదదత్తకు కలిగిన ఇాథానురాగము. 

ఆకల్పితఫూర్వము (ఆగు) కువాళము = ముంెన్న డుంజేయని (చణయభంగ) దోషము, 

కువాళీము = (ప) కువాటము (రూ కువాడము, గా, గువ్వాళముం 

ఆిచ్చపాటుగాక = “కర నాయిందంత ప్రితిగలవాం డిటొనర్చెనే” అని 

పుట లే? చూడుడు, 

“దయితానుణి” కావుననే దేవికి రాజు కావట్యము దుర్భరమగుటయు, అిచ్చ 
పౌటును. మానిని (మూ, “అనవాని) దోషము ఇంతమ్మాత్తము సయిరింవని స్వభావము 

ప్రీ 
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పుట. 40, బరి. 15 సాగరిక (కన్నీళ్లతో నబ్వి]-_సీంవాశేశ్వరునిపు త్తి కను, 
వత్సిర్లాజునకు నర్ని'గాం బించంబడినచానను -ఆట్టి జీను వరాథీన్టోనై స౦ంకేళవృ ల్తౌౌంతన్సు 

బయల్పడ _ చేవిదండనమునకును- త దవమానమునకును పోల్చ డై వానినుండితప్ఫించు 
హొనుటకె , పాములు నిడువ జతనపడవలసిన దాన, వెతినిా!----ఆఅని ఈ తన నంవిథాన, 

మునకు తానే'అఆశ్చర్యవడి సాగరిక నవ్వినది, ఈ వమన్లు 'పరిణామమునకు దుఖం చినదిం _ 

వం '26.' “అయ్యా నాయనా ! అయ్యో ఆమ్మా! 'శీనివ్వశు అశరణ వై మండ 
భాళ్యను మడి సిపోతున్నాను"” ఈ సాగరిక నూటలు చానవడ_క్లకును నమన్వయించు 

చున్నవి. రాజుయొక్క. (పృణయభింగమూనకు స్మార వగు వాసవద_క్ల "“అశరణ?! 

మనస్వినికి ఇంఠళన్న డార్మ్భణ్యను లేదు కాన- ఆమె “'మందభాగ్యి; ఆవసానదశలో$ 

దలిదం(డ్రు,ల. దలంచుకొనుటయు: , వేపషమును, రాజు భయవడుచ్తుండినట్లే ఆ స్తా 

త్యాగోద్యమమును---ఇట్టు వేషభావోచ్యమము లెల్ల సాగరికను వాసవద్నళ్టనుగా రాజు 

త్ మింద ననుకూలపడినవి. 

౬౩, ఈఫ్ పా ణేశ్వరీ, సీను నీమెడకు పాశము రతగిలించుకొనణగ చే నాకు 

మృత్యువు నన్ని హికమగుచున్న డి. ఇట్లు నీవు ద్లేశించిన (్రోయోజనము (నీమృతి) కలుగ 

చేరదు ; కావున ఈసాహానము మానుమ్ము 

పాశము = ఉరి అవహత +న్వ 4-ఆర్థ ము = కొట్టంబడిన (= నెజివేఆని తన 

(సాగరికయొక్క_) వ్రయోజినముకలది. ఇది యత్నమునకు వెేషణము. “ప్రాణదయితి 
కావుననే నార్సుక్షమరణ్యవృ్యయత్నము రాజునకు స్వ ప్రాణా పాయకరమ గం దోంచినద్మి 
ఇన్హబంభుశ్లేశము ఆక శ్లేశేమువంటి చే. కలికి = డ్రియురాలు, 

అలం, "పాశము కంఠగతమగుటయుం (హేతువు) ఊౌ/శాములు కంఠగత్రము 

లగుటయొ (ఫలము)-ఒళరియం దే- (ఒక్కచోట జ) కలుగుట లగ”క్మన,వీద్ధము, ఆట్టుం 
డంగా వేర్వేజుచోటులందు ఆహేాతుఫలములు కలిగినట్టు వెవ్వుట చే అసంగత్యలం కారము, 

పుట. శ]. వం. 15, ““ప్రభ్యూ నన్నువదలు పరాధీనురాలినిగధా జీను”. 

నీవు దొరవు చేను చేటిని. మనసమాగమము ఆసాధ్యము, 

39 వం. 16. “నాకు మరణానికి బఇటువంటిసమయము మళ్లీ దొరకదు”. మల 
దొరకినపుడు మరణమునకుంగాక వివావామంగళమునకెనది! 

౬రీ నీకంఠమునుండీ ఈమాధపవీలతా పాశము తీసివేయుము, నాకంఠమున నీ 

బాహులత్తొపాశము చేర్చుము అని భావము, 

బాహు పాశము 'పొశము కావుననే (ప్రాణములను కట్టినిలుప సమర్థ ము, 
ఆబుకక్ ఇ కంఠమందు. 'కంఠగత మైన ప్రాణంబు” నిలువ బాసు పాశమును కంథ 

ముననిడుట ఆవశ్యకము, నుథాంగీ-కావున చే (తరలిన) ఊపొళానులను నిలువ6ంజాలునుం 

గోల = ముగ్ద = బాల - కావుననే ఆత్మవాశ్యారాపమగు 'వెణట్టిసావాసము ఫూనుటం 
తరలిన = కదలిన, 

“బాహు 'పొశము? పాొళశబ్దము ఇట శోభ నార్థకము, అంద మునబాహు వని 

యర్థము. అట్టె కర్భ పాశము, కచాంత మైనపు గది నిచయార్థ కము, 

ర్ 
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ఇది మాలినీవృ కేము. ఇదీ అలిత్వరికగతి కలది, కావనే త సాయ రు 

మానుట మొదలగు శా వేగనూచకనందర్చ ములందు “నఖలు నఖలు ఇత్యాది వ్ర, తి షే 

ఛాతమర 'ప్రారంచృ్యముతోడ మహాక్షపులు (ప్ర పృకరణోచికముగ ఈవృ_త్తమును సీబంధ్ంచిరి, 
ఉదా. తఆశ్ళమమృగమును చంపనున్న 'డవ్యంకునివారించు కణ్వళిమ్యుని చే “నఖలు 
నఖలుచాణ 'స్ఫన్ని పాత్యోయమన్నిక్ ” అని కాళిదానుండును, అట్ల నాగానందరత్నా 

వళీరూపకములలో నాయికాకంఠ పొళశవిమూచశ వ్యాపృతులగు "నాయకుల చేత శీ 
వార్తుండును వెప్పించిరి. ఇట్లే ఇ్లందు' చతుర్ధాంక మునను ఇంద్ర, జాలకల్సీ'తాగ్ని నుండే 

సాగరికను రశ్నీంచు పత్సరాజువాశ్యము మాలినీయం దున్న గిం ఇప కవులు వృత్తె చిత్య 

మును రశీంతురు, సన్ని వేశసొ భాగ్యమును పోషీంగురు, శాస్త్రీ స్త్రి మిశ్రు లును తమ యాం 

ఢ్రీశరణమిన నీమార్లమును 'లెన్సగ ననుసరించిరి. 

త మేఘము లేనివృష్తి”? ముందనుకొనకయే కలిగిననుఖాతిశయము, 2 wind-fall. 
““అకాలఫు సుడిగాలిమైన వానవదత్తా దేవిరాకుంటె” = ఆ సుడిగాలి యీవృష్టీని 

కొట్టుకొనిపోయి సీతావమును ఫూర్వముక న్న హెచ్చుచేయనిచో అనిభాౌవము, 

వీదూవకునిభీతి సావకాశమని వాసవద త్తరాకచే చేర్పడినది. 

“ఆయనకు కనంబడకుండా 'వెనుకవై పువెళ్లి కంఠము కౌంగిలించుకొని ప్కసాదిం 
వంబేస్తాను” వానవదత్త ఆట్లు జేయ లేళశపోయినను-విక్ర'మోర్వశిలో ఉర్వశి చేసినది, 

పాన, “కకం బ్రాణమాకంటె ద్రీయమైనదేవి” ౬౩ వద్యమున సంవాదము 
“కంఠగథమయ్యె ప్రాణంబు కలికినాకు, నీకుంచాశంబుకంల సన్ని హితమగుడు”” 

రాజు కవటగాక్నీణ్యము......“ఆన్ఫతమువల్ము_చున్నాను” ఈమాట "చాటున 
నుండి వానవద_్ల వినుచున్న దని రాజు ఆనుకీొనలేదు. విన్నదని తెలియయగశే వల 

త్యుము, ప్రణిపాతము, అఖోముఖక్వమును అతనికి సంభవించినవి, విదూపషకుండు తన్నుం 

గట్ట (తాప్ తాంబెచ్చుకొనుట ససిపడియున్నది. తరి కాంచ “హాతాశుండా ఈమాట 
మరవసో పూ మాటలఫలము, 

౬౫. ఇందు, వాసవపద_ర్తకుం దాంజూపిన యనునయములు గ్ర్రేమను ప్రకటించు 

నవిగ పైకి వాసపద_్తకు తోంచినను-_-వానిని ఆమె మహాకులీనతకు. దగిన సేవ్యాప్ర,కార 
ములుగ వేసితినిగాని గ్రేమ చేతంగాదని రాజు 'దాక్నీణ్యమును చ్రకటించుచున్నాండు. 

ఊరుపులక్ = నిట్టూర్పుల చేత, ఉద్దవిడిక = మిక్కిలి బొమలుచేరంగక - = 

శనుబొములు ముడివడం?ా - కుజిలములుకా67గ, మొనికఠకక  (నూనముఫూనినచాండు 

వరొన్సి వానిభావము *నూనితి) ఆమె పలుకకుండంగా, ఆరహిక౯ొ = ఆవిధముగా, కులజ 
శాత శ అగ రృతకు=నల్కు_.లజాత క్వము నకు. దగినట్టు, రన +- డొద్దురమగు కూరిమినో = అను 

రాగము మెండుకొన్న ్రేమనన్ననో, నీయెడణీ= =నీయం బే- సాగరికయం డే. గ్రుచ్చితికా 
= తిరనుగ పాదుకొల్ని తని- నాటితిని కలోదరి_తల_ఉదరె = తనుమధ్య. 

౬౬, రాజూ జేవికోపవ్యా పారములనుగూర్చి తలపోయుచున్నా (డు, 

జేఏీముఖము రోషపాతిశయమువే ఇెయ్యపుంజూపులను కోల్పోయినది. దేవి 
మీక్కి_లి -బెదరించుట వేం గల్లినవెజపుచే సాగరిక దుర్భరదు॥ఖ పరవశయయెను, నా 



గలీ 

ఇెలికానిని వసంతకునీ 'జేవి చెఆ పాలం ఇావించినది. ఇం జేకార్యమునకనీ సను దుఃఖం 

రును, నేనీమూండుదు;ఖముల ముని(గ దిక్కుదోంచనివాండ చెలిని. ఇంకను నాకు 
సుఖముగలుగునా ? 

కాంతాళము = కోపము, గోవోరు = బెదరింపు-భయము ; నిర్భగ్న 4ఆక్మ = 
(దుఃఖముచ్రే పగిలిన గుండెకలది (భరించరాని దుుఖాలిశయముగలది మువ్వెత = 

మూండు + వెతలు = (మూండువ్యధలు) ద్విగసమాసము, ద్విగువున శీకవచనంబు పాయి 

కంబుగ నగును, 

చతుర్గాంక ము. 

కథాంశము;.... 

విష్క_ంభము:---రాణి సాగరిక జెిటనో దాభెను. రత్నావళి జీవితాశ మానీ రత్న 
మాల నొకద్రావ్మణుని కిమ్మని పంపెను, అది వసంతకుండు రాజు నూరటనైై జరి 

గ్ర,హిం చెను, 

అం:-వనుభూత్యాదులు రాజదర్శనము చేసికొనుట ఇంద్ర జాలము- అగ్ని నుండి 

రాజు సాగరికను చప్బించుట-రత్నా వళి యఖిజ్ఞానము-వి వా నాము, 

౬౭. చేను దేవికి ఎంకయు సంతోషముగొల్పునట్లు వర్తించి ఆన క్తి కన్నఆిచి 
నన్కు ఎంత తియ్యలయం బల్కినను, ఎన్ని కపట శపథములు చేసినను, ఎన్ని మాణులు 

పాదముల పైంబడినన్సు ఎంత సీగ్లు గన్న౭రీ చినను, సఖులు మాటి మాటికి ఎంత యోదార్సి 

నను, దేవి రోషము మానదాయొను, కాని, వీడ్ని యేడ్చి చేవి ఎట్టశేని తనంఠతాణీ 

కన్నీటి 'వెల్లువలచేత తనకోవమును కడిగివై చికొ చెను 

హారుసము, (రూ, అరుసము - ((ప్ప] వర్షము; వోళి=ఆన క్తి) బాస ఇ శవ 

భము=ఒట్టు; విలతశజసీగ్గ రికనము. త్మక్కియను తెరలుభవాయెనజఆట్లు గన్ను రాలిని 

చేయళేక పోయెను. రోదనము శోకాబనో దనమునకు ఆద్భుతో సాయము. 

“She must weep or she will die.” Tennyson, 
ఒ౬-స పద్యమునం జేస్పిన “మువ్వెకలో”” మొదటిది చేవికోవము నివర్తిల్సినది+ 
"జీవి ప్రసాదము అను కార్యమునకు రాజుయొక్క యు, వెలులమయొక్కయం, 

సాంత్వన పృయత్న ములు అను కారణము ఉండంగా రోదన రూవ కారణాంతరము 

ఇప్పుటచే తకాక్యసిద్ధి నులువాయెను గావున సమాధ్యలం కారము, 
“ఇట్లు జేవి ప్రనన్ను రాశై నందున” జీవి సాగరిశను జాంచ్చి కతళ్కారణ 

మున బ్రనన్న కనీ: 

“సాగరికచింత యొక్క టే” -==ఓ౬ఒంవ పద్యమాలోని “మువ్వెతి” ను శెండి 
షీగిలియుండ గొక్కుటే చాధించుచున్నదని రాజినుచున్నాండు వపసంకక'డు చె 
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బడుట సాగరిక కారణమున చే గావున, ఆమె విషయమున రాజు చింకదీరిన వసంతునీ 
విషయముననుం౫ాడ చింత అవ్వుడే తీరునని అకని భాపము. మణీయు చేజేది యను 
భూరఠమైనన్వుడు అది యొక్క_టివోలె దుఃఖము హృదయము నంతయు న్నాక్క కమించు 

టయు నైజము. సాగరికను గూర్చిన చింకకు కారణము తర్వాతి వద్యనున, క 

౬౮, బద్భంపు లోేశేకు వోలె మృదుకరమైన మేనుగల న్మాప్తియురాలు జే 
ననురాగంపు: గ్రొక్తలో బిగ కౌగిలించినపుడు దవీభూకయి, అవ్వడు మదనబాణము 
లొనరించిన రంధ్యముల మార్గమున నాహృదయమును చొోెచ్చివదని నాకలంపు, *నుకు 

మారతనువుి కావుననే కరంగుట. “తామరస గర్భి-లగే లేకు మణీంతకోమలము. (“మొ 
గలి లోశేకును శరగ్సు సెగయువో లె” శరదిజి ఇవ భుక్మ: శేకకీగర్భప శ్ర తమ్ ఊ రా, చ) 
“నవరాగి” నవము కావనే గాఢము, (ద్ర వీకరణ సమర్థము; ''తరూంట్ల వెంటి” ఇతె 
డలో నీటివలె. కారపు వాదయమౌను జళ్లెడవ'లీ తూట్లు చడునట్టు కొట్టెను, 
అందుచే శామె ('దయితి) కరగి యతని హృదయమునం (0 వేళించినది. కాంగిలించు 
కొనక పూర్వము డాగి దొరకలేదు, కౌయగలిం చుకొనంగ నే ఆపూర్ష్ట మైన యనురాాతిశయ 
ముచేత ఆమె నీరై సులువుగా అతనిహృాదయము ఛశఈ,వేళించినది ““వెన్నవలెం గఅంగు 
నలివేణుల చి శ్రమలు” ఇ త్యాదిస్టలమ.లందు చిత్తము కరంగుట ఎట్లొవచారికమో ఆట్టే 
ఇట *దయిత” కరంగుటయు; రెండు చోటులను కరంగటకు లమ్యార్థ మున తాక్సర్యము, 

ఈవద్యమున సాగరిక రాజానందకర్లీ నయాటచే “ఒక్కటే సాగరిక చింత”. 
అందుకే ““ఏలని” అని ఇది కారణముగం చెన్నంబడినది. 

“నామ్మిశ్ళమస్థానము=నాకు ఊరట ఊఉ. రా, చ (''విశ్రామోస్భృృదయన్య = 
మనం బెందూరడిల్లుక ”” ) 

“ఎవరితో జెప్పుకొని చాప్పములు విడుతును”---ఇది ఊరట. తన కష్టమును 
క చెప్పుకొని దుకఖించుట కూడ మనసునకు ఊరటగల్సిం చును, వసంత 
కుడు పృత్మిక్సియను ఉఊవదేశించుటకును, చేయుటకును గూడ సమర్ల్గు(డే. 

గ్ య పంక ఎ్రోంచినున్నా అద్భుతమైన లావణ్యం" కలవాడై మళ్ళీ 
ప్రకాశిస్తున్నాడు. es చంద్రునిలో .శార్భ ఫ్రజావణ్యాములు, చంద్రు, నికాంతి 
యెల్ల నాగీరలేో వెకుబుకుటచే లావణ్యాతిశయము ; చీకటి సెల్లిదముగూడ' కాంతిని 
-హిచ్చించును., 

“అలకం జింత్యననిశ్ర, త్లాంత నయనుండై స్రుక్కియుక్ భాసిలుక్? 
“లయం జెక్కి_న, హీరా, యన నలత య ముతక స్వ్మవ్కభక్ ౨ శాకుం, కేకే, 

“వియాయాస్స్సాబాధం తదపి కమనీయం వపురిదం, 33 శార్తుం III. 
కేస తావము మదనతావము ఈరెండును తౌభనమున సమానముల 

లావణ్య సొభాొగ్యమున్ను మదనతావ మే గల్లింప(జాలునని కాళిదాను శాటం it 
యె శ్లోకమున జెప్పియున్నా6డు, 

20 క, “భర్ధిల్లుకున్నావుి' శన విముక్తి రాజునకు భోగ్యముగ వసంతకుండు 
గల్కు_ట అతని సోన్య కారిక మే, 



గ్ర 

47, ఫు, వం, 1. వేషమువేకనే. చూ. పుట, శీశీ, వం. 16.17. 

వం, 7. అ్యవీయమనంగ'నే రాజునకు సాగరిక మృతించినదనియే. దోంచినది 
“అతిస్నేహము పౌపశంకి” శా, Il. 

౬౯. వ, దఠతీణుండు (1) దకీణదిక్కు. (యమస్థానము)ను గూర్చి. పోయిన 

వా౭న్కు అనగా మృతుడు, (2) దాక్నీణ్యమః=దయ(గలవాంచు. దథ్నీణుండు కాని 

వాడు (ఉభయాస్థ ములందును) అదతీ,ణు:డుం 

రాజు అదటఖీణుండు- (ప్రియ సాగరిక మృళనొందినను న్ఫులినొందనివాండు, 

కావున సాగరికపె దాతీణ్యము లేనివాండం, 

ప్రాణములను దతీ.ణంలరగుండని రాజుప్రార్ధనముం---కతనవ లెం గాక, సాగరిక వెంటం 
బోయినచో వానికి దకీణదిశాగమనము -(మృతి)యు, దొ &ీణ్యమాను కలుగును, 

తా. ఓ నాప్రాణములార్యా వేను మిమ్మ వదలక (సాగరికతోడం బోవక) నిద్ద 
యుండహౌయున్నాయడను; మిరు అట్రి ననువదలి (సాగరిక 'వెంటంబోయి) దయావంతుల 
రగుండు, మారు మూఢులై తారసిల్లినచో, ఇప్పటికే దూర మేలిన యామదగజయానను 

నలసికొనంబాలలరుం ఇంతటితో వడిగాం బోయినచో: గలసికొనయగలర్కు “మ లేభ 

యాన (మత్త4-ఇభ+-యాన)”” ఇది శీఘ్రయానమునకును వోందయానమునకును స్ఫోర 
కము; “గజ ఇవా వ్యాకులితమపి ద్రుతం గన్తుంశీల మస్యాః తస్మాగ్ సతి విలంచే 
యుహ్మాభీః 'ప్రాప్తమశక్యా వీవి”.అను శారదారంజనరే వ్యాఖ్యనుబట్టి మత్తేభ 
యానత్వము శీష్రుగమన సూచకము, (కాని దీనికి ప్రమాణాంతరము మృగ్యము.) మణి 
మందగమనార్ల ము సుప్రసిద్ధము. ““నుద గజరాజయాన వమదవమంథర బంధథురయాన 

మాననుల్ ”” కవికర్ట రసాయనము, ౧. అశ్వా, చెడుదురు = కొల్లబోవుదురు; వెడయగు= 

ఆవివేక్సి జడుండు మూఢుుండు; 

౭0 చ ఈరత్నమాల (ప్రియాకంఖాక్టేషమును పొందియు వెంటనే దానిని 
గోల్ళాయి, తనవలెనే వియాకంఠాలింగనమునుపొందియు వెంటనే దానిని సోల్మో 
యినట్టి సాశరీరమును-నమానమైన కష్టదశలో ెచ్చెలివ లె-ఓ చార్చు:చున్నదిం 

“సమదశలో”.-.-రాజా శరీరమునకును, రత్నమోలకును దశాసామ్యమా సాగ 
రికా కంఠాస్త్రీేషమును చొందుటయు, వెంటనే నోల్పోవుటయు. '“'సమదళలో నఖవలె 

నోడార్ను” నమాన నుఖదు॥ఖీములు గలవారు ఆకారణమనున చెచ్చెలుులై ఆన్యోన్యము 

నో దార్చుకొనుటో, వరామర్శించుకొనుటో ప్రసిద్ధము, 
“ఆడిగినవారు ప్రాణనఖు లాత్మనమలళ్ 'సమజఖీద మోదనల్” శాకుం సమ భేద 

'మోదనక్వము సి గత్వమి. ఇట్లే శాకుంకలమున దుమ్యంతుండు |ప్రియాకరపరిభ్ర ష్ణ 
మైన యంనళీయకమునుగూర్చి పరిజేవించెను. 

పు 47. బం, 26. రాకేధరించినచో ఆకనికి దానిని శనుచు నృతిం జెంది”, 
పీలంలేదు, రాజునకు గన్చడ్నునట్లు వగంకకుండు ధరించుటయు, పీన్నుట వగుభూతి 
చూశుటణయు భంభవింఛీనది, పుట. లీక, 74 8 చంక్ష్ణలం 



లెరి 

4?. పుట; ? బం, ఈవిజయవర్శ వృత్తాంతము 1 అం. యాగంధరాయణునీ 

విష్క_ంభములో కలదు, దానిని ఇట చెప్పుట భాభ ఛవ్యవనుభూతుల ద్ర, వేశనార్థము, 

రమణ్వంతుండు వత్స రాజమం శ్రి తి, వవ 

20. వం, *గజరతురగ వ దాతి” “పర్వత చేశము కాన్రన రథము లుజ్జిగింవంబ డెనుం 

ఓ]. వం, వవ్నం దొడంగితిమి=సీద్దవజటువ సాగితిమి. 

గ్, పం, విదూవకుని వీరము ! రాజు మనను సాగరికయంచే యుండుటచేక, 

“విరివిగా వినగోరుచున్నాము” అని రాజు ws విజయ సేనుడు 
ఎంత జెప్పునో అని, సం, హీంపుమనుటకుగా “ “నాగుండె......” అని మిషవలుకుట, 

వ ౭౧. ఈ ఆ కోసలరాజు శౌర్యము దీపింప న పది గుమ 
కాంతుని ఎడిరించెను. మతియొం డువింధ్యము చేతనుం బోలె తన గజి బృందము చే 

నతండు (వైరిబలముల)ు నలుచెనల న్మాకృమించెను, అతని మదగజములు వైరి కాలి 

బలములశు నుగ్గు చేయంగా, రువుణ్వంఠతుండు బాణపర్ష ములు గురియుచుం చానుకోరిన 

కార్యము (కోసలండు వింధ్యమును వెడలి వచ్చుట) "సిద్ధిం చుట చే విజృంభించి వేవేల 
ఒక్కడే వింధ్యుని యుద్ధమున "నెదుర్కొ నెను, 

వింజము (వ వ్ర) వింథ్యము; “లాంతి నింజముననాక ” పూర్వ ముక పంధ్యము దిక్కు. 

లు గృమ్లుట చే ఐత మణియొండు నింధ్యము వేతనుంబో లె; గజకత=గజసమూవహాము.= 

వింధ్య పర్వతముతో నౌావమ్యము; ఒత్తుచుక' = తకృమించుచు; దంతులుజవీనుంగులు, 
ఒక్ చ్చువనుగ్గు చేయు; అ౨వణ (అమ్ము +వ జ) జ ళు "కీర్చిఎవిజ్బంభించి; 

కదిసెక = మార్కో నెను; రిపుక +ఎక్కటి౯ = అసహాయశూరు.డైన శత్రువును, 

ఇందు 'లా6తి ఏింజమునచాక” ఉపమ 

2 వం కిలో సరసయతి. 

౭6. చెమడికములుకీరీటములు; వాత్తి = తగిలి; చెర్తులుషుఅగలెక్ = తలలు 

బగిలినపి; మొత్తుల, ౪3. ,వముబువుల్ = పృవారణములచే నస్నిశకణములు రాలా, 

కవచములు 'మ్రోగినవి; 'గుంటియిడికోసిరి”_సంటి=దున్నుట పెరుకోయుట మున్నగు 
సమయ ములయందు కర్షకులు చేసికొను భూవిభాగము; “సుంటియిడి” మునూమ పెట్టి = 

వరుస బెట్టి-కోసిరి= (సై పిరునుంబో అ) సైన్యములచెల్ల ఖండించిరి, ఒంటరీలు (వీ, జంట 

రీండు = అనహాయళూరులు ; ఇరుపరిక=ఉభయ నైన్యములను; (పరి= సేన “పరిసను 
చెంచి గోగణమువ ట్ర” విరాట పర్వము చదియు=చ చ్చు? , వొంక కారి =జెట్టి కాడు. 

శరారుండు ; ఉక్కు మడచెళు = (ఉక్కు. = Steel 0౯౧6606 వరా క క్రమము 
నంవారించెను, 

యుద్ధవర్థన  తిక్క_నమార్దమున నాంధ్రీశృకము, వటిమరశీళము. వింధ్యుని 
ను త్తద్విపస్థ 8” రుమణ్యంతుని “ఆహూోోయావావముంఫే” అను వెశీషణములు తెలుగ 

లో లు ప్హములుం, 

16.17. వం. శక్రు, వృికృమ శ్చాఘచే శాయకుని మవశాదార్యను పరిన్ఫుటము, 

19. భం, ఏనుంగు పండ్ల (ఏ) పిండుజసమూాహను, 
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21. బం, తగినట్లు బహరాకరింపుమని భావము, 

25, చం. వాసవదదత్త రాజుకడకు ఐంద్రజాలికుని నంపుటకు వాండు ఉజ్జయిని 
వాండను వతపాఠము కారణము పు. రీ1. వం. రీ. సాగరికమరులునుండి రాజూుమనసును 
చేజురీలి విగోదపెట్టుటకేను; ఉజ్జయిని మొ ఇద్రజాలికుని సాధించుటకు యాగంధరాయ 
ణుని నీతియునదే; తప్పక దర్శనమగును, 

పు, ర0. 2. చం, రాజునకుంగూడ సాగరిక వర్హమానస్థితి ఇంద్ర జాలమహీమ చే 
కనుగొనుటకు కుతూహలముకలదుగ చా. 

(2 ౩) ఇంద్రజాలముజమాయ, కవట మొండె; “జాలం కచటేఒప్యు క్రమ” వాలా 
యుంధుండు. ఇం్మదృకృత మైన జాలము =జ(మాయా ఇంద్ర జాలము-ేర్చినవాందు వింద్ర 

జాలికుండుం శంబరుండు - మాయలో “పేరెక్కి.న యనురుండు. “శాంబరీఫిల్దుండు= 

మాయభిల్లుడు”. మను, 

(౭౪ వ] వాయుపయస్యుడు=ఆగ్ని ; సరిమ ధ్యాహ్న ము=మట్టమ ధ్యాహ్న ము. 

వహాల్లీనములు జ నృశ్యవిశేషములు. చదలక్' = ఆకాశమున; దరిసింతు = చాపెదను్సుు 

(నానా. కాన్క_పెట్టెదను దరిసింతులానిన్నుం జాతాంకుర ” శాకుం 111); గురుని 
మంత్రమహిమ గుఆికిరాంగ = నాగురువుపచేశించిన మర్మత్క ముయొక పు. ప్రభావమున; 
(గుణికి రాగా=నిర్భ యమ నకురాయ7గా= లెక్క కురాయగా = ((ప్రకటముకాయగా 

(లకే. పు) 4. వం. భద్రాజ)04 good fellow. 

“'విజనము”= పరజనము లేకుండ,” 

బం. 1ష్క గరిల్లుచున్నాయశు” (=బీరములు వల్కుచున్నాండుు మతి చినుకు 

వడునో లేదో, (=ఇకని విద్యను. .....గాక) 
[2౭. పద్య] చంద్ర +ఆపీడుండు--(ఆపీడమనంగా శిరోమాల్యము చందురుని 

సీగదండణా గలవాడు ళివుండుం శాజలా4- (విషు దేవుని వింటిపేరు + (అసి=ఖడ్డము) 

-'గి=పౌందిన, చతుర్హ్య స్తుండు=నాల్లు చేతులుగలచాదు; ఐరావణమ-=ఫరావశము, 

ఇంద్రునియేనుంగు, మంజీరముజఅం చె. 

8 బంతిలో ,పొదియతి, 
పం. 27. ఆపవారించి=బ్లతరులు విననట్టు, 

“ఈతని సంతోవంతో నీకు పనివుంటే = పుష్కు_లముగా పారితోషికను 
కవలరు నేని, ఇంద్రజాలికునికి ఇవ్వడు విదూపషకుండువ బేశించినది పూర్వమే యా 
గంధరాయణం6 డువ దేళించినాండు, ఆ ప్రకృతము సాధించుటకే, (ప్ర క్యాయగార్థ ము 

ఇట మలల చెప్పీించుట, ఈ యద్భుతములం దొొలుతం జాపుటం 

(పు లీ2ఓ) వం. శీ భాభ్రవ్యుండు వశ్చరాజు కంచుకి, 

వం, రీ. “శోభనము హూ ర్తముి-ాకోనలుని విజయముచే, 

వం. 6, కార్యశేషము, ఇట నాటకములో కొఆవడినకాగ్యము- ation, 

(1) మంత్రి చేయవలసిన కార్యము, (2) 'తానువచ్చులోపల తననీతి (ప్రయోగ మెల్ల 
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రాజునకు లేటవదుట. (5) ఇండ్రజాలముచే సాగరికను వరుభూత్యాదులు చూచి 
గులుతువట్టుట, 4) శత్నావళీ వృత్తాంతమును రొ జెిజుంగుట. 

ఇర్మద, జాలమునకుముం చే వనుభూత్యాదులను “ప్ప 'వేశపెట్టియుండిన రాణి రాక 

చై “విజనము” చేయించుట కో వారెల్లరు నట నుండక పోవుదురు. ఇ పుడు "బేవి వచ్చిన 
తర్వాత ఆయక్క_ ఆలేదుం 

12 వం, “ఇంకొళ్కటిో విదూషకుడు ెపెచ్చరించినది, సాగరికా ప్రేమ్ణ 

మునకై యాగంధరాయణు-డు వన్నినది, వందద్ర జాలి కాన్ని, 

14. వం. రాజ, ఇంద్రజాలమని తెలిసి కాదుగాని, ఎట్టకేని తర్వాత చూడనే 
చూచెను 

15. వం, “నీవువెళ్లి ”-.-ఈ కారణమున ఇంద్ర జాలము వూ_ర్గియని మతి 

చూచుట లేదనీ తోంచుటకు- ఆట్టి తలంపపే కల్లనిచో తర్వాతి యంత్యపురాన్ని యథా 
ర్థమను భ్రా భాంతి కలుగదు. దాని ప్రయోజినమున్వు "సెం వేంందు, 

పై! భం. వనంఠకుండు రాజు చఖుండుగాన వనుభూాలికి మ్రుళ్యుశ్థాన సత్కార 

ముచేయ నర్హుంము. ఇందువల్ల రాజా ద్దేశింపని వృయోజనము మణొొండును గల్లినది--- 
టు 

వనుభూలికి రత్న మాలను గూర్చిన సంశయము, 

౭6 వ, జయహా స్లీ = రాజు విజయమంగళసమయములం దారోసించు భద్ర 

గజము; డిల్లవోయిజడీల్వడి ( ఆశ్చర్యముే ; గీతికి = సంగీతమునకు; ఖైదయి=వరవకు!డే 
మె నిర్విణ్ఞుడనై; రాజనోష్షి = ఉసామంతరాజులసభలను, సళ్టావములనొం డె. 

సాద్యస్క_=జఅప్ప్రడుక నిన, విస్మయ = ఆక్చర్యము చేత, విస్తారిత = మణి చునట్లు 
చేయంబడిన, సీంహ ళేందద్ర్తునియొక్క, మహి_తైశ్వర్యుండ వై=గావ్చయమొశ్వర్యము *లవాం 
డె (సీంవా శేశ్వరుని యిశ్వర్యము గొప్పది, కాని భత్సరాజు చెశ్చగ్యముకడ నది 

-లెక్కకురాణాయేను. కకఠలవాకిలి,' ముందరిచానడి. అందే ఇ వెల్లనుజూచుట, రాజ 

భవనంపఫువోక్ టి ముందటిచావడియే ఇరక యద్భుతములతో సిండియున్నప్వుడు, రాజ 

భవన మెట్లుండునో ; 'ద్వాస్థుకాండు (ద్వార్ నుందు) డాగర పలకుంచు, సీంవా ళేశ్వ 
రుని మం, స్రీ వింతయాంగాని వక్స రాజ ద్వార పాలకునికి అచోట సర్వము నిత్యవరిచి 

తయమె; చ్వార్మ్యవ వ, చేశమునం జే యఫూర్వములంజూచు టు అచటి ద్వార 

పాలకుడు నచ్ను నవ్వునట్టు జీనాొక పజ్లిటూరివాండ నైతిని, ' “గ్యామ్యుండి” వ్లెటూరి 

కాడు నగరమునకువచ్చి తాను మున్నెన్న6డుం జూాచియెబుఎగని వింతల నాశ్చర్యము 

తో నోరుదెజచుకొని చూచుట ప్రసిద్ధము. 
జీ బంతిలో నిత్యనమాసాఖండయతి. “జ్వీ అరే పాఠక్వౌెజాయస్యతల్ ద్వారమ్” 

ఉదా కౌలంకారము. 

22 వం ఇట సల్పక్వరుని. (పృభావము సీంహ ళేశ్వగరుని (ప్రభావమునకన్న 

పాచ్చని వనుభూతిచే వెప్పించుట పు ల్శ్రే సం 11, 12 లలో నకనికి రత్ననూలా 
విషయమున జనించిన నండేనామునకు. ఎన్నెన్నోరక్నములుండెడి యంక విభవంపు రాజి 

గృహములో ఆభగణములపోలిక అరుదుగాదు- అను సమాథానము కల్లుటకు, 



శ] 

8౯. అనందాతీశయము'చేంగల్లిన యవస్థావిశేషములు కేన మ సలీకననునకు 
సవాజములైన యవస్థావిశేషముల మెండునొల్పినపిం 

వార్ష ముచే గల్టీన వణకు మునలికనపు పణంకును హెచ్చించినది, హా మునే 

గల్లినచాప్పము (ఆనంద బాప్నము) మునవికనముచే అనసలేమందమైన చూపును మఆింత 
తగ్గించినది, వర్ష ముచే(గ లెడు డగ్పుత్తిక ముపలికనఫ్పుం గొతుకుదనముచే అసలే మోడు 

వారినమాటను మణింత మోడుపడం కేయుచఈన్నది, ఇట్లు చిరకాలమునక రాజదర్శ 
నముచేః గల్లిన హర్ష ము ముసలితనమునకు తోడ్పడుచుక్నది. 

““కొతుకుందనము' *=అతరములు ఉచ్చారణలో: జారిపోవుట, “జడవపబుచు "= 

"'మొద్దువడం జేయు, 
“వార్ష ము” ఇర్హ్ష ప్రాప్తి వలన కలంగు మనగపృసాదము, అ శ్రుగద్దదభయకం పాది 

కరము సొ. దర్శ, 

పుట. రీలే.చం. 11-12. పుట రీ2, పం, 2కే వ్యాఖ్య చూడ 

వ 20, “వక్సరాజునకు శుల్యుండగు పు త్రుషి జ. చాసవద క్తకు నరవబ+-హాన 

దత్తుడుదయించి విద్యాధరచ్మకృవర్తి వదమానకు పట్టభృద్రుడయ్యెను, అతండే శ శారి 

తార కథ నాయకు:దు, 

పుట. నీక వం. 14. “మోమామమంగ్రి”” (మారులామాశ్య$3 మామకూంతురు 
హానవద్నర్తకు చెల్లెలగుటెట్లో? ఆచారషశీషమాో (| ప్రీయదర్శిక లోని “మాతృష్వసృవతి” 

పాఠమే ఇటనుం దగునేము, “అనృళము” మైన వనుభూతిచెప్పిన వృత్తాంతము యా 
గంధరాయణు6డు రాజునకుం జెప్ప'లేదు. అందు చే రాజు దాని సన్ఫతమనుట. 

బాసనదక్శకు కన బంధువగు సింహ శేశ్వరునిమర్మత్సి అనృకము చెప్వచున్నాం 
డనుట ఇష్టముశాదు ; యాగంధగాయణు:డును మహామతియౌాట చే గౌరవ పాత్తుండు 

అన్ఫశము చెప్పి నాండనుట సుసంభవము?ా తోంచలేదు, విమర్శఫలము వ్యర్థ మైనది. 

“లావాణకమున నిష్వులో డేని కాలిపోయిన దని ్రవాద ఫుట్టించొ---ఈ 

వృత్తాంతము కథాసరి క్సాగరమున నిట్లున్నది;--- “దేవిని నృఫుని యుక్తి చేత లావా 
ణకమునకు తోడనిపోదము. ఆజే మగధదేశమునెల్లను తాకుచుండు మన జేశముం 
అది వేటకు అనుకూలము, మనదేశము గాన అందు రాజు జేవియొద్ద లేనిననుయము 
సులువుగా దొరకును. అట్లు ఆక(డు లేనప్పుడు అంత;పఫురమునకు నివ్వుపెట్టి మన 

యాలోచన జరిగింపవచ్చును. జేవిని కొనిపోయి యు క్తిచేత పద్దావతియింట నుంచె 
దము, గుష్పమంగా నచ్చటనున్న యీ మెశీలమునకు వద్తాపతియే సాక్నీణి యగును.” 

వం 21. సంబంధలోపముజపక్సరాజుతో చాంధవ్యము భంగవాట 

25, “చెల్లెలా రత్నావళి పుట. రీశ్కే వం, 14 వ్యాఖ్య చూడుడు 

27428. ఓడజగిలియు. .....” ఆశారణము చే నిచెళ్లెలు రక్నాపళియం నము 
దృమునుండి ధ్రిదికియుండవచ్చు నేం 
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(పుట. ర్ర్, ) వం. త్ వాళ ఛఈశ్యుండు ఏమి వెప్పియుండునో ! ? ఆరని! రత్నా 

వళి తర్వాతి వృళ్ళాంతము తెలిసీయుండునా + యాగంధరాయణునివంపున నూర 

రుండియుండుణా ? కాకున్న భా భ్రవ్యు(డు ఆంఠకాలము వనుభూలితోనుండు'టేల ? 

రాం పద్య, ఈయన్ని ప్ర శగయు చున్న జ్వాలల చేత వై వైమేడలక్ళు బం7ాగు శిఖర 

మ.లయంధమును కల్ఫిం చును. మిక్కిలి . మండి పెశగసి ఊఉ ద్యానవనమున శెట్టులకొనల 

సమూహమును మాడ్భుచు, కృతకవర్వతమునకుం దట్టంపుంబెగ మొ త్తములచే నీటినో 
నన. కారుమ్రబ్బుల మై ల్యమును కల్లించుచు, శాలిపోవుదుమని (యంక$పురము తోని 

శ్రీః భయవదు చుండ ఆఅంత$పుక మును భీతినాల్పు చున్నది. 

'సేలుమచచ్చులుజ ప్ంద్ర, శాలలు," శీరోగృ్ళృహాములు, మి సై మైయంకస్తులు; శ్రేపులు 
=శిఖరమాలు turrets; అగ = అందము; “బంగరు క్రేఫ ఫలి ” అగ్ని జ్వాలలు ఎత్తున. 

బోనుపోను . సన్నముగ.. వ్యాపం చునవెట చేతను; + బరగారువ'న్నె గలవి యాట చేతను; 
శేం=ఎగస్కీ విదృఖించ్వి కమర్చుజమాడ్చుు; ధూమ్య=ధూమముల సమూవాము; ఆవఠో 
ధము=ఆంత$ఫురము , శేళిసిరిజ్క కీ. డావర్వతము, ఫూర్వపురాఖభులు విలానవివోరార్త ము 

ఒక కొండను సిర్షించుకొనువారు, “కృత కాద్రికందరాశేళీనిగూదాన వేళావరస్పరా వేల్లన 
ముల” పారిజాత (౧ ఆ 

అగ్ర,” ఎంతో యొత్తునకు వ్యాసించె ననుటకు, 

౮.౫*౨_వాదుజకింవదంతి. పుట. రిడ్తీ, పంక్తి 19 వ్యాఖ్య చూడుండుం 

వం 26 దీనిచే రాణి యుజ్జయినికి సాగరికను వంె ననుమాట కల్హయని 
స్పష్టము, 

పం. 26. అకారణముగాజఅ్మప్కశ_స్తకారణమున., “తల్ సాదృశ్య మభావళ్చ 
తదన్యత్వ నతదల్పతా ఆ జో _స్యం విరోధశ్చ న ఇర్థా ష్ష్ చీ ర్తి తోం 5 ఇట 

చట్ ప్రాణము రక్షించుట తబ్రశన్త నకారణము; కలభవృ ల్ల ల్లి = మిడుతవృత్తి - మిడుత 

తన “లా దుమికి చచ్చును. రత్నావళీ ప్రా ప్రాణరతణార్థ ము పోఫఖు రాజును తేలి 

యిక వసుభూతి చారించుట. “ఓయి సావాసం చెయ్యకు ! క విదూషకునికియాడ అది 

ఇంద్ర, జాలకల్ని తాగ్ని యని కట్టినది కాదు, 

౮౨. 'వెలిచెదపుజని సరింవంబజే నెదవు;జ్వాలోచ్చయంబుల్ జమంటల మొ త్తీములు; 

కలికీవి వియంతి చి చ్చుజ ప్రీయావిరహాగ్ని 

వళొయాన్ని, వి: హాగ్ని_ఈర_టిలో కెండవదియే పటీయమనియు, అట్టి బటీ 
యము'ే ఓర్చుకొనంజాలిన తన్ను ఇది యేమియు చేయంజాలదనియు భావము, (వంద్ర 
he పం రాజునకు వేడికగులలేదు.) 

ఫు. రర, పం, 10. “ఆర్యపుత్తుండు ఈలాగు ఫూనుకొన్నాడు” రాజే పూను 
కొని త చొ ఛ్చునని వానవదద్త క్ల యనుకొన లేదు. 

వం, 41. అనుగమిస్తాను=ఆనుసరిస్తాను, 

ఇం. 1. మున్నాడి =ముందుపోయి, వయన్యునితో మృతినాందుటలో తా 

నగ్ర్రేనరు(డుగా నుండవ లెనని, 
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జం. 1లే. రాజప్ప త్తి రత్నావళి, 
బం, 16. నంళశయ-తులను-ఎక్కి_౦చిలివి, సంశయమను త్రాను నెక్కించిసావు, 

భరతనంశప్ర తిష సంశయము. పౌలు చేసి నావు. 

బం. 17. అందు ఆగ్ని ప్రవేశము నటింతురు. అందుచే నందణును సాగరిక 

యన్న చోటిశ 'బీఠుదురు, ఇట్లందజనొకచోట చేర్చుటే మైంద్రజాలికాన్ని ప్రయో 

జనముం 
పం. 19. నిగ్ధడిత రూ. నిగళిశజనం కెళ్లుగలది. 
పం, 20. మృతిచే కనదు;ఖమును ఆగ్ని తుదముట్రించునని సాగరిక భాపను, 

కాని వండ జాలికాన్ని ఇంకొక తెజియగున ఆమెదు$ఖమును ఐ*ంగొట్టింది 

(౮9 చ) ఉఊద్దవజి. రూ. ఉద్దవిడి=మిక్కి-లి. చనంబాసి = స్తనతశటమునుండి 

జారి ఒల్లె= న్తనాంశుకము-_పయింట ; సంకెలియలు-ఎ=నంశిళ్లా? కాళ్లు మాటిమాటికి? 

దడంచడుచున్న జే ఓహో, సంశెళ్ల చేతనా ! 

సంకెలియ రూ, నంకెల (వ) శృంఖల. 

పారు నిచ్చట = ఇచ నోటి నుండినిన్ను (పౌొయం౭జేయుదునుు తొలంగింతునుం 

పాయుధాఠతువు డ్రేరణార్థకము పొచ్చు తద్ధర్మమున “పొచుదునుు రూ పొతును 

''స్వాన్నీ కనుతిభ్రమయొ, మైంద్రజాలికంచా ఈశళేంటచే ఇట్టి యలోకసాధారణ 

వృ _త్తములుం సాధ్యములు, 

“వందృజాలికంబొ” అని రాజనుట ఆది ఇంద్రజాలమని తెలిసీకాదు. “ఇది 

ఇంద్రజాల మే” ఇత్యాది విదూవకవాక్యముల చే జరిగిపోయిన యింద్రజాలముతో 

రాంబోవుకథ ననుసంధించ ననువువ జెనుం 

(58 ప్ర వం 6-7., రాజు వాస్తవముగా సాగరి కాకాముండై అమెను తెచ్చి 
నను, “నీమాటవలన నే నిజే సాగరికను చెచ్చితిని” ఆని తనతోదాథీణ్యమునక్తై 
జల్ముటచే వానవద త్తకు నవ్వువచ్చెన్కు 

“నందేవామేపి, తప్పక నామాటవలన సే తెచ్చితినిలే” ఆని ఆమె సోత్సాన 

ముగా బల్కె.ను, 
బం, రీ. ఇందుకే ఇంక ప్రయత్నము 
చం, 1ర్. “ఏమి ప నాకు తెలుపకయు ఏమేమొ చేయును” అందు 

వేళ జీ యాగంధరాయణుని భయము. “వతిక బంకుళచుని యుండు స్వచ్భంభచారి 

నగుచు” 1 ఆం. విష్కంభ, 

వం. 21. కనరాజవు త్తి వశ్చరాజు రాణిగాంగాకి “నిగడికచరణ”గ్వా నొక 
దాసిగా నుండుట చూచి ననుభూలి దుఃఖమాజపలేకపో యెనుం 

జం. 22-28, రాజు ఊరకంసుటవేక, రాజు ఇెలుక లేకయే యాగంధరాయణుండు 

తన్ను 'తెప్పించెనని, సాగరిక “ఇెడితిని” ఆనుట (1) చాన్యము (6) ఖైదు (8) నీళు 
లోచడుట (శ్ర రాజు కన్ను కకపించియు నూరకుండ-ట' ఇవెల్ల సాగరికకు దుఃఖ హేతు పు 
లు, “ఆమ్మా నాయనా దుఃఖముచే మైళ్యరాము నేతను చీయబంభువుల తలంచుకొనుట్న 
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28, “ఉన్న ఠతవంశము వాండైనొ=--రళ్నావళి మనోకులీన “రాజు”=--రాజ 
పులి యు, 

(పు, రీ9) వం. 1. ఆదిలో జీ ననుకొంటిని. పుట, శీర్ వం, 17, 18. 
చూడుడు. 

వం, 17. ఇప్పటికి యాగంధరాయణుని “శార్యశేవము” ఫూ ర్తియెనది; 
కాఖున్క చ, దేశము, 

నవతాలు(నవతి+-అలు) మానినులకు నవతికన్న హెచ్చు ళోకళారణములేదు* 
వలన, తాను పూర్వము ఆబ తివాతమగ ేలుకొనుచుండిన ప్రా ణేశ్వరవ,ణయసాన్టూ 

జ్యమున సవతి పాలుపంచుకొనుబే గాక తనప్రాభవమును డిందంజేయనుగూడం 
జేయును, సవతి (వ్ర) సవత్శిం 

౮౬. “ర్రవక్ ” =నీగ్గు చేత; నర్వవిభముల నావ్యవసాయము (పృభుహితవరా 

యణ మైనను, అందుచే జేవికిని ప్రియకర మేయెనను అమెకు ప్రియ విరహతావము, 
సపర్నీ సంఘటనము ఇత్యాద్య(ప్రీయములు మత్క్భశములగుట చే ఆమెకు మోము 

చూద లభ్ధించుచున్నాండనుం 

(వు. 90) బం, 10. వకుభూలి చెర్చంగాం 
వ 11, 1జి. బృహస్పతి బుద్ధీని పరివాసించు విదూపకుని బుద్ధి 
వం. 19, 20. ఇందృజాలప్రయోజనము. 

వం, 24, రత్నావలికౌ కుమలుచుండియు వాసవదదర్త (ప్రసాదమును 
బహూోాకరించుటకై తాను రత్నావళీ పాణ్మిగ, హణము చేసినట్లు రాజా వాసవద ర్త 

యందు దాశీణ్యము ప్రకటించుచుళ్నా (డు, 

(పు 61) వం 9. నీకుజరళ్నావళిక్కి దేవీశబ్బమున్నచో సంతానమునకు 

10. ఇందు వాసవదత్త యాదా ర్యను చ్రశటనుం 

11. బాభృవ్యుడు తనజేనికి రత్నావళీ ద్వితీయను సనర్వనృథివినిగూర్న, 
యౌాగంధరాయణుని వంప్రున సెంతయు పరిశ్మ మిం చెను. 

[౮౨ పద్య “రర్వభూవలయ ప్రాక్సీ నిభ? ల్రిో జ సర్వభూమండలఫు లభ 

మును కల్లిం చునది, 

లా౮. సక లనన్య + ఇద్ధక్. ఇ ఆన్నివంటల 116 గానియాగడందగినగానిని; ఇల 

జేల్చులు ర్రావ్యాణుణం ; విిప్ వృ క్త ఇమ్రులక్ = కార్రో_కరీతిని జేయంబడ్ని 

యుబ్జి ములను; సాధథునంగమనుజగంచిణరలతో డి సాంగత్యము 

నుఖ+-ఊన్తుంగము 4 నింనుఖినం లే నతిశయిం చిన దై; ఉటుకొ_.ఉందును. 

“ఖలణాక్ -దుర్గ్ణయ -వ్యజ,లేవము లు” ఖలులుంజకొం డేగాండ్రు; దుర్ణ్భయజజయి౦వ 

"రెని; “వ ై లేసమనంగా వశిలినరాలను ఆంటించుటగు సిదమువేయదబడు నొళచిగురు; 

జాన తో అదుకంఖడినవి మళశిపీడదు, అట్టే కొంభెగాండ్రమాటలను ప్రభువులు నమ్ము 



4రి 

దురు. ఆమాటయలయందలిమోనము చారికెలుకబలు చుటకు ఎవరికిని శక్యము7గాదు. 
93 అట్టి యా కొండెములు నళించునుగాక యని ప్రార్థన 

భరతవాక్యళ్లోకము రత్నావళ్ళీ ప్రియదర్శికల రెంటను ఒకటే, 
భరత వాక్యబద్యము శా స్త్రలవారిది-—- 

ఊం వాసవుడిన్షవృముల నవారిగంబాడియు బంటం బెంచుత౯; 

భూనురులిప్థులక నుర సమావాములం దనియింత్రు గాపుత€్ ; 

వాసీగ సాధుగంగమము వద్ధి లయగావుత శాశ్వకంబు7ా; 

నానీలుం గావుకేక ఖలుల నాల్కలు నాఠకెడు పాడు కొండెమ.ల్, 

ద్రీయదడర్శికా 

భరత వాక్యము వ్యాఖ్య చూ, 

“అన్తే కావ్యన్య నిత్యత్వాల్ కుర్భాదాళివముత్తనుమ్” అను శాలంకారిక 
నియనుము ననుసరించి ౪"వ్యాంతమున ను_త్తమవుగు నాశీర్వాదము నిబంధించవంబడినది 

ధరణికోట - వేంకటసుబ్బయ్యయు, సంగుభాట్ల - నారాయణశర్మయు 
రచియించిన యీోా రత్నావళీప్రభ 

సంపూ ర్థ్మ ము. 

శం ఠతత్సల్ం 

నా తి రంల 



{ అనుబంధము. 

నాటకళ యణప్రతి. 

దృశ్యము ఢ్రోవము అని కావ్యము శండువిధములం, అందు దృశ్యము అఫిన 

యించంబడును,. దానికే నటునియందు రామాదిరూవను నారోపించుటచేత రూజక 

మని నామాంతరము, అభినయమన.౫ా అవస్థను అనమకరించుట. రూనవకము ఉజరూవ 

కము అని రూపకము రెండువిధములు, అందు నాటకము ప్రకరణము భాణము వవ 

ననము డిమము వ్యాయోగము సమవకారము వీథి అంకము ఈవోమృగము అని రూప 

కము పదివిధములు, ఉపరూవకమను వదునెనిమి వవిధనులు రత్నావళి నాటికయను నువ 

రూవకజూతిది, [శడమరూవకములకును ఉవరూవకమ.లకును దానిడానికి చెచ్చంబదువిశే 

వము దప్ప సౌమాన్యలతణ మెల్ల నాటకమునకు ఎట్లో అలకే ఎజుంగవలయునుం] 
నాటికకు లమణము, చా, ఉపోదాతముం 

ఆఅంకలత్షణము;:----అంక మున నాయకునిచరికము చర్యతము?ా చూదంబడుకు 

రనఫొవములు "వెలుంగు చుండును, శఛ్రార్ధములు అగూఢము?ణను గడ్య వాక్యములు చిన్న 

విగాను ఉఊండపలయును, నీదే నొక యవాంతరవ్రయోజనము సమౌా_ప్లిచెందవలయును, 
బిందువు కొంచెము అంటియ.ం౦డవలరాంను, కార్యములు పెక్కు? నుండంగూడదు 

వీజమునకు సంహాకము కూడదు, నానానంవిధానములు వలయును. పద్యములు మిక్కు. 

టముగా నుండంహాడదు, ఆవశ్యక కార్యములకు భంగము కలలోకూడదు, కథ అ నేకదిన 

ములు వట్టునదిగా నుండగూడదు. నాయకుడు అసన్నుందుగా నుడవలయూునుం 

ప్మార్తములు మువ్వురు నలుగు రుండవలయుునుం 

ఈవవత్యమాణములు అందుం గూడవు....-దూరమునుండి పిలుచుట, చంపుట, 

యాంధ్ధము, రాజ్యము దేశము లోనగువనికి ఉఊవ్మద్రవము, పెండ్లి భోజినము్కు శాపము, 

ఉక్చర్ణనము మరణము, రతము, దంఠతుతములు సేయుట నఖతరములు సేయుట, ఇట్లు 

లజ్ఞ్జాక రములగు నితరకృఠత్యములును, శయనిం చుట, మోవియానుట, ఇత్యాదులు, నగరా 

బులకు ముట్రడిం చుట, స్నానమాడుట, మెఫో:ఠతశూనికొనుట్క..ఇపీ ఆంకముందు 

చూపంగూడదు, అంకము మిక్కిలి దీర్ధము?ా నుండంగూడదు, 'జేపీపరిజనాదులయు 

మంత్రులయు వణిజాలయు భావరసోద్భువను_లైన (క్రుత్యతచిత్ర చరితములతో. గూడి 
నె యుండవలయిు ; చానియంతమున పాత్ర, లందణును నిష్క. )మెించవలయును 

రంగద్వార (ప్రస్తావనాదులు కలై బీజిమును ఫలమునుగలటై ఒక యంకమ* 
గర్భములోబల (ప్ర వేశించినదైన మలియొకయంకము గర్భాంక (Interlude) మనం 
బడును, ఉదా. బెలరామాయణమందలి సీ ౭"స్వయం పరమును, షీ, రొ చరితమందగి 

కళలవ జననభాగమును, ేంళటరాయశాన్త్రులవారి వ్రశౌవరుద్రీయమందు అష్టమాఎక 
నార ఓడలో సుల్తాను మ్రోల పర్తకు లాడిం దినభాగ మును. 

నాటక మందు ముందు? పూర్వరంగము, అటుపిమ్మట నభావూజ, తర్వాత కవిని 

పీర్కొనుట్క, నాటగమును గూడ “పేర్కొనుట్క తర్వాత (ప్రస్థావన అందు నాట్య 



శే? 

వస్తువుక౧టె ముందుగా రంగనిఘూగో పశాంత్యర్థను నటులు గావించునట్టిది ఫపూర్వగంగ 

మనంబడునుం దీని యంగములలో ముఖ్యమైనది నాంది యనునది. ఆశీర్వచనముతో 6 

భాడినట్టి? జేపద్విజ నృ పానులస్తుతి జాంది యని చెబ్బంబడును, ఆది మంగళీకరము 
పైన శంఖ చంద, కమల చృక్కచాక శరవములను వచించునదియు, ఎనిమి చేని, వంద్రైం 

డేని పదములు గలదియు గావలయును. (ప్రాయికముణా నాటకములలో నాంది యని 
తలంప(బడు చున్న ట్టిది భూర్వరంగముయొక్క రంగద్వారనానక మైన యంగము?ాని 

నాంది గా దని కొందజ మతము. 

సూత్తధారుండు మధురములును కాచ్యార్థనూ చకములును ఆగు శ్లోకముల చేత 

రంగమును మ్ర,నన్నముంగావించి రూనకనామమ ను కొవినామ గోత్రాదులను కీ ర్రిందవల 

యును, భారరీవృ త్తి నపలంబింవ వలయును, ప్రాయికముణా చేదే నొక బుకువును 
చస్తావింవవలయును. భారతి యనగా సంస్కృత ప్రాయమును నర్మాశ్శయము నగు 

వాగా్ట్య పారము, 

న్యూతృథారుండు నటితో చేని విదూషకునితో చేని పారి వార్శ్వికునితో చేని, 
కూడుకొన్న వాడై కమకార్యములనుండి యముత్పన్నమ్యులై (ప్రస్తుకమును ఆ శేపించున్నవైన 
చ్మిత్త్రవాక్యముల చేడ చేయు సల్లాపము ఆముఖ మనియు ప్రస్తావన యనియు చెప్పం 
బడునుం 

వీవస్తువు నాయకునికి అనుచిత మేని రనమునకు విరుద్ధ మేని, అగునో దానిని 
వదలవలయును, జేజువిధముగా చేని కల్పింవంవలయునుం 

ఆంకములయందు చూవరానిది ఆయినను అవశ్యము తెలువనలసీనది యగు 

కథను ఆర్హో శేభకముల చేత చెప్పవలయును. అర్థోవ మేవకములు ఆయిదు....-విషృ ౦భక 
వ వేశక దూళి శాంకావతా రొాంకముఖములు. 

విష్క_0ళకము భూతభవిష్యత p్ర-థాంశములను తెలుపును, సంకీ ప్తార్ధముగా 

నుండును, ఆంశమున కాొదితో చూపంబదును. ఆది ఒకరో యిద్దతో మధ్య పాశ్రముల 

చే జరువంబడీన యెడల శుద్లమనంబడును, నీచమధ్య పాాత్తముల బే జరుషంబడినచో 
సంకీర్ణమగును, రళ్నావళి 1 అం. మొదట శుద్ధవిష్క_0భక ము, 

ప్ర జేశకము నీచ పొాత్రముల బే నీచవాక్యములచే చేయబడును, రెండంకముల 
నడుమ వచ్చును, మిగత లక్షణము విష్కంంభమున శెట్లో అట్లే 1, 11; 1], ni; 
IIT, IV; అంకములకు నడ మృప్ప వేశక ములు గలను 

చాళిక యనునది పరదాలోనివారు, చేయునట్టి యర్భనూచన ఉదా, రళ్నావళి 

లో 12, 16, ర్ర్ర్, పుటలలో, 

అంకాంఠనూచిక పాత్ర ములు ఆయంకమునకు తెంపు లేనియట్లుగాజీ మైయంక 
మును తొడంగుట ఆంకావతారమునంబనును, 

ఒకయంకమఃలో అన్నియంకముల సూచనయు చేయంబడుజేని ఛానిని అంక 
ముఖ మందురు 
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వీజ బిందు బతా5 వ్రశరీ కార్యములు ఆయిదు అర్థ ప్రకృతులు. 

ఇంచుకగా ఊద్దేళంవంబడి బహ్మువృకారమల వ్యాపించునది ఫలమునకు ప్రథమ 

హేతువు బీజ మనంబ కును, 

అవాంతరకథ విచ్చేద మొందినవ్వుడు దానిని పెకళథతో నంధానము చేయు 
నట్టీది దిందువు. 

వ్యావీ యగు 'పొనంగిక వృత్తము పతాక యనంబడునుం 
6 అ _స్రానంగికమై నీక జేశస్థమగు చరితము వ్రకరి 

వీది సాధింప నెపీకీశమూ బేనికొంచై యాకంభ మో చేని సిద్ధి చే సమా కియో 

అది కార్య మనంబడును, 

ఫలాగ్గులు తొడంగిన కార్యమునకు అయిదు అవస్థలు: ఆరంభ యత్న 

ఆహా నియళొ ప్త ఫలాగమములు, 

వరుసగా ఈయెదవస్థలును మున్ను కౌప్పీన యరగ్ధ ్రళృతులతో యోగముం 

బొందుట చేత ఇతిన్ఫ_ల్తేము అయిదు భాగము లగును, ఆవి ర్రనునుగా ముఖ వతి 

ముఖ గర్భ విను రో్నోవసం హారము లని అయిదు నంధు లగును. 

(సం ఛధ్యాదుల సమన్వయను “రత్నా వళీనాటి కొనిరాణము”నం డెలియనగును.] 












